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A napokban döntött a kormány arról, hogy támogatásra méltónak találja Nyíregyháza több mint 15 milliárd forintos
szennyvízprogramját, mely hatévi előkészítőmunka után valósulhat meg. Ezzel a fejlesztéssel Nyíregyházán 97
százalékos lesz a szennyvízcsatornázottság a jelenlegi 81 százalékkal szemben – tudtuk meg Mikó Dániel
projektvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy tavasszal indulhat a kivitelezés.
A beruházás kapcsán 207 kilométer új csatornával bővül a rendszer, 150 utcában és 17 bokortanyában végeznek majd
munkálatokat és több mint 8000 új bekötés készül el. Mindehhez a jelenlegi rendszer kapacitását is bővíteni kell, 100 új
szennyvízátemelő épül, és elvégzik a Polyákbokorban található 2. számú szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját is. A
projekt részeként 120 km közút felújítását is szeretné megoldani Nyíregyháza.
A bruttó 15,2 milliárdos szennyvízprogram az európai uniós forráson túl állami támogatásból, a lakosság
hozzájárulásából, önkormányzati saját erőből és a Nyírségvíz Zrt. pénzügyi támogatásából valósulhat meg. A
megyeszékhelyen, Kistelekiszőlőben és Borbányán található a legtöbb olyan utca, ahol a fejlesztések megvalósulnak.
Mikó Dániel arról is szólt, hogy bár a szennyvízberuházás megvalósítása elől elhárult az akadály, továbbra is négyszáz
olyan ingatlantulajdonos van, aki gátolja a további fejlődést. A szakember elmondta: a településrész egyes részein
annyira keskenyek az utcák, hogy csak akkor lehet közművet építeni, ha a tulajdonos lemond az érintett telekrészéről. A
szennyvízberuházás esetében ez a probléma áthidalható szolgalmi jog bejegyzéssel, mivel így a tulajdonosnak tűrnie
kell a közműépítést, de azt követően már a további úthálózatfejlesztés és csapadékcsatornaépítés nem valósulhat meg,
ha az érintett lakók nem mondanak le a telekrészről.
Mikó Dániel kifejtette: a legtöbb esetben azért nem sikerült az önkormányzatnak megállapodnia, mert a tulajdonosok
pénzt kértek a telekrészükért cserébe. A város vezetése ezt elutasítja, mivel saját forrása erre nincs, és az uniós
támogatást sem lehet telekvásárlásra fordítani. A közművek, kerítések áthelyezése, és a zöld felületek pótlása ellenben
megoldható.
A projektvezető hozzáfűzte: az önkormányzat a helyi építési szabályzat és a városrendezés más eszközeivel is ösztönzi
a megállapodásokat. Ha például valaki úgynevezett két utcára is nyíló, átmenő telekkel rendelkezik, és az eléri a
szükséges méretet, akkor ide két házat is építhet. Két városrész esetén pedig a falusiasról kertvárosiasra módosították a
szabályozást, így az utak szabályozási szélessége csökkenthetővé vált. Mikó Dániel, az önkormányzat tanácsnoka arra
is rámutatott: többen is jelezték, hogy szeretnének csatlakozni a szennyvízprogramhoz. Az ő igényeiket a munkálatok
elindítását követően egyedileg bírálják el. Amely ingatlanok megfelelnek a pályázat feltételeinek, ott pótmunka
keretében megtörténhet a bekötés.

Sipos Marianna
A szennyvízprogram a következő utcákat érinti
Borbánya: Pásztor u., Margaréta u., Kállói út, Pitypang u., Szőlő u., Borivó u., Szőlő zug, Puttony u.,
Rezeda u., Rezeda köz, Bazsalikom u., Pipacs u., Kökény u., Nárcisz u.Oros: Petőtanya u., Pompás u.,
Világos u., Zsurló u., Mályva u., Moha u., Platán u., Tujafa u., Füzes u., Tiszafa u., Ezüstfenyő u., Felhő u.,
Naspolya u., Lengő u., Pirkadat u., Móra F. u., Virágfürt u., Borostyán u., Napsugár u., Babér u., Babickert
Barzó u., Bogyó u., Gyűrű u., Bimbó u., Tüzér u.
Kistelekiszőlő : Kéményseprő u., Fény u., Lapály u., Kilátó u., Kulcsár u., Csemete u., Csemete köz,
Mohács u., Fillér u., Bor u., Tégla u., Vincellér u., Koszorú u., Gyík u., Lejtő u., Korong u., Gálya u., Meggyfa
u., Tövis u., Vaskapu u., Szerén u., Szüret u., Szánkó u., Tallér köz, Hegedű u., Füredi u., Lombkorona u.,
Lombkorona köz, Folyóka u., Gömb u.
Sóstóhegy: Cseresznyés u. 11., Igrice köz, Temető u., Jázmin köz, Ezüstkalász u., Aranykalász sor,
Kemecsei út, Lepke u. 31., Nyírség u., Sövény u., Bozót u., Búzakalász u., Hadobás sor, Hadobás u.,

Tölgyes u.
Belvárosi területek: Tokaji út, Kert köz, Kopogó u., Vég u., Rákóczi u., Váci M. u., József A. u., Hímes u.,
Acél u., Bocskai u., Moszkva u., Juhász Gy. u., Huszár sor, Tóth Á. u., Toldi u., Fecske u.–Kórház u., Sóstói
út, Rákóczi u., Gárdonyi u., Deák u.–Szabolcs u., Család u., Debreceni út–Móricz u., Henger sor, Tünde u.,
Pazonyi út, Szent I. u., Jég u., Kállói út, Epreskert u., Bokréta u., Sarkantyú u., Tó u., Mátyás u., Bem u.,
Tiszavasvári út, Lujza u., Simonyi óbester u., Szitakötő u., Varsó u., Bukarest u., Mező u., Bethlen G. u.,
Keskeny u., Víz u., Búza u., Vasvári u., Újszőlő u., Őz köz, Hajnal u., Rozsnyó u., Hadik u., Erkel F. u.,
Kinizsi Pál u., Vörösmarty tér, Vasgyár u., Malom köz, Malom u., Bessenyei tér, Kiss E. u., Népkert u.,
Báthory u., Benczúr tér, Ér u., Vécsey u., Vécsey köz, Szarvas u., Tompa M. u., Luther tér.

/Megjelent a Nyíregyházi Napló 2008. október 9.ei számában/

