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Megtörtént az első, úgynevezett tényleges élőrekötés a nyíregyházi
szennyvízprogramban. A legelső ház a Tölgyes utcában van, de a napokban mintegy 350
ingatlannál is elvégezhető a munka. Az első élőrekötésen jelen volt Nyíregyháza
polgármestere is.
Dr. Kovács Ferenc beszélgetett a Tölgyes utcán lakókkal, itt
történt meg múlt pénteken az első élőrekötés a
szennyvízprogramban. A csatornarendszer már korábban
elkészült, most már lakossági fogyasztóknak kell csatlakozniuk a
rendszerhez. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a következő
hetekben az élő rákötések száma eléri a háromszázat. Erről
minden érintettet külön értesítenek majd. Dr. Podlovics Roland, a Nyíregyházi
Szennyvízberuházás PIU-vezetője azt mondta, a program aktuális, lakosságot érintő
munkálatai folyamatosan zajlanak. A teljes szennyvízberuházás egyébként a tervek szerint
halad, de a tavaszi nagy belvíz nehezítette a munkálatokat. A vezetékek körülbelül
kétharmada megépült és a rákötések száma is folyamatosan nő. A terv az, hogy novemberre
elkészül a rendszer és a rákötések is megvalósulnak.
Kezdődnek az útfelújítások
Megoldások
A Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja keretében a
csatornahálózat építése során érintett útszakaszok helyreállítása tekintetében az eredeti állapot
visszaállítása szerepel. Az EU álláspont egyértelmű, a szennyvízprogram szennyvizes
beruházást támogat, abból – az eredeti állapot sávos helyreállításán túl – útépítés nem
támogatható. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere szembesülve azzal, hogy nincs
forrás a projektben az utak jobbá tételére, parlamenti egyeztetéseket kezdeményezett a helyzet

megoldására és kormányzati támogatás szerzésére. Ennek eredményeként a
Belügyminisztérium, mint Támogató és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
mint Támogatott Budapesten, 2013. január 30. napján Támogatási szerződést írt alá, mely
szerződés alapján a Belügyminisztérium működési és fejlesztési célok ellátására egyszeri, 1,5
milliárd forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat részére.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Város 2013. évi
költségvetéséről szóló rendeletet 2013. február 14. napján megalkotta, abban előirányzatként a
közgyűlés 500 000 000 forint összeget hagyott jóvá teljes helyreállításra. De természetesen az
500 milliós forrás felhasználása és a szennyvizes projekt koordinálása és összehangolása
további egyeztetéseket és tervezési munkát igényelt, melyekre az elmúlt időszakban került
sor.
Újuló utak
Összességében a szennyvízprogrammal érintett utcák közül több mint 30 kilométer hosszban
zajlik majd saját erős útépítési munka, ezen utcák esetében a szennyvízprojekt sávos
helyreállítása során a kopórétegig történne a sávos rétegrend elkészítése, majd ezt követően a
kopóréteg – kiegészítve a saját forrású helyreállítással – egy rétegben és egy folyamatban
kerül kivitelezésre. Ezen megoldás útszakmai szempontból (az út minősége, esztétikai
megjelenése stb.), illetve a városi utak egységes képe szempontjából is a legmegfelelőbb
megoldás. Emellett mintegy 6 kilométer hosszban zúzottköves utak helyreállítása is
megtörténik (lásd a mellékelt térképet).
A Csongor utca is aszfaltot kap
Egy olyan útszakasz is megépül a fenti forrásból, mely már évtizedek óta várat magára, s ez a
Csongor utca. A Csongor utca 1,5 kilométer hosszban kap 4 méter széles aszfaltburkolatot,
szélen 1-1 méter ékelt zúzottkő felülettel. A Csongor utca esetében a munkák még nem
kezdődnek meg, jelenleg a tervezés és az engedélyeztetési eljárás folyik, ezt követően
indulhat a közbeszerzés és az út megépítése. A Csongor utca esetében az időjárástól függően
lehetséges, hogy a munkálatok 2013. év végén, vagy 2014. év tavaszán fejeződnek be.
A szennyvízprogram új fejezete: élőrekötések
A Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja keretén belül
megépülő szennyvízhálózat kiépítése már 70 százalékban elkészült. Ezzel együtt az
ingatlanokra történő bekötések készültsége jelenleg mintegy 60 százalék. A kivitelezések
előrehaladását jól mutatja, hogy a közelmúltban sikeresen lezárultak az első rész műszaki
átadásai. Ezt követően lehetőség nyílik az érintett területeken található ingatlanokon az
élőrekötésekre.
Az első rész műszaki átadásokkal érintett területei Kistelekiszőlőt, Orost, Sóstóhegyet,
Nyírszőlőst, valamint Nyíregyháza belvárost és környezetét foglalják magukba.
Kistelekiszőlő: Kilátó zug, Kulcsár u., Lombkorona u., Pásztor u., Pitypang u., Rezeda u.
Oros: Pirkadat u.
Sóstóhegy: Aranykalász u., Cseresznyés u., Jázmin köz, Kapor u., Kincs u., Temető u.
Nyírszőlős: Csősz u., Egres köz, Kincs u., Tölgyes u.
Nyíregyháza: Bethlen u., Bukarest u., Derkovits u., Ér u., Erkel F. u., Gárdonyi u., Iskola u.,
Keskeny u., Kinizsi u., Luther tér, Malom köz, Malom u., Moszkva u., Rákóczi u., Rozsnyó
u., Újszőlő u., Varsó u., Vég u.
Azokon az ingatlanokon, ahol lehetőség nyílt a bekötésre, a tulajdonosok kiértesítése
szórólapokon megtörtént. A szórólapon leírtak alapján tájékoztatást kaptak a bekötés
elvégzésének menetéről. Az is megesik, hogy egy utca különböző ingatlanjait más ütemben
éri el a rész műszaki átadás, s így a rákötés lehetősége is.
Az alábbiakban a könnyebb kezelhetőség kedvéért közöljük a bekötés lépéseinek menetét.

1. Tagja-e a társulatnak?
2. Igazoltatás az érdekeltségi hozzájárulás befizetéséről a társulatnál (bekötési bejelentőn).
3. Bekötés-bejelentő kitöltése + a befizetés igazolása + beadása.
4. Bekötés bejelentése személyesen vagy telefonon a Nyírségvíz Zrt. felé.
5. Bekötés – egyénileg.
6. Helyszíni szemle + Szakfelügyelet (3175 Ft) + Szolgáltatási szerződés megkötése.
Kérjük, hogy az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének igazolásáról a társulatnál (Univerzum
Üzletház, Vay Ádám krt. 4–6. 2/216.) érdeklődjenek. A bekötések rendezésével kapcsolatban
a Nyírségvíz Zrt. Ügyfélközpontját (Vay Á. krt. 4–6. 3. em.) keressék. A műszaki
megoldásokkal kapcsolatos problémákra a Műszaki Iroda (Tó utca 5. Telefon: 42/523-600 )
tud megoldást adni.
Ha a lakos nem köt rá a szennyvízcsatornára 30 napon belül, a szennyvízszippantási díj
kedvezménye a továbbiakban megszűnik.
A településen kiépített csatornahálózat csővezetéke a szennyvíz elvezetésére szolgál, amelybe
Kormányrendelet értelmében tilos csapadékvizet bevezetni. Ez az illegális tevékenység
veszélyeztetheti a hálózat működését.
Az érintett aktuális bekötések folyamatosan megjelennek a www.nyirszennyviz.hu honlapon
is. Itt részletesen, helyrajzi számra lebontva megtalálható a beköthető ingatlanok listája,
valamint bővebb felvilágosítást és letölthető dokumentumokat is találnak.

