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A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretén belül
megépülő szennyvízhálózat kiépítése már több mint 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
átadások. Ezt követően lehetőség nyílik az érintett területeken található ingatlanokon az
élőrekötésekre.
Az első rész műszaki átadásokkal érintett területek Kistelekiszőlőt, Orost, Sóstóhegyet,
Nyírszőlőst, valamint Nyíregyháza belvárost és környezetét foglalják magukba. Fontos, hogy
nem feltétlenül minden lakó köthet rá a hálózatra, mivel előfordul, hogy ugyanazon utca két
vége más-más gerincvezetékhez tartozik. Ezért kérjük, hogy figyeljék a postaládába érkező
tájékoztató szórólapokat, illetve a www.nyirszennyviz.hu honlapon is tájékozódhatnak.
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.
Alábbiakban a könnyebb átláthatóság 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 + időpont egyeztetése a helyszíni
szemléről + bejelentő 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 az adott utcákban lakó nem köt rá a szennyvízcsatornára 30 napon belül, a
szennyvízszippantási díj kedvezménye a továbbiakban megszűnik. A kedvezményes
szippantási díj csak szeptember 1-jéig érvényes. Akik nem végzik el az élőrekötést, azok teljes
szippantási díjat kell, hogy fizessenek. A rákötést elmulasztva pedig október 9-étől külön
talajterhelési díjat is fizetni kell, ami sokszorosa a csatornadíjnak.
A bekötéssel érintett utcák listája folyamatosan megjelenik a www.nyirszennyviz.hu honlapon
is. Itt részletesen, helyrajzi számra lebontva megtalálható a beköthető ingatlanok listája,
valamint bővebb felvilágosítást és letölthető dokumentumokat is találnak. A honlapon
megtalálhatók azok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál
regisztrált nyíregyházi székhelyű és közműépítéssel foglalkozó építési vállalkozások listája,
amiktől lehet kérni az élőrekötések kivitelezését, ha a rákötés kivitelezését a lakók nem
végzik el saját maguk.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az érintett utcákban a fentieknek megfelelően járjanak el.

