Tájékoztató a szennyvízszállítási díjkedvezményről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján Nyíregyháza Városi
Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat tagjai 2013-tól a csatornahálózat kiépüléséig
szennyvízszállítási díjkedvezményben részesülnek, vagyis ugyanazon az áron vehetik
igénybe a szippantási szolgáltatást, mintha kiépült volna a csatorna. Ennek megfelelően
az érintetteknek a mindenkori csatornadíjat kell megfizetniük a szolgáltatásért, amely
2013-ban a lakosság esetében bruttó 329 Ft/m3, közületek esetében pedig 328 Ft/m3 +
ÁFA.
A víziközmű társulat elkészítette a kedvezményezettek listáját, amely alapján a szolgáltató
NYK KOM Kft és a cég szippantást végző dolgozója a szolgáltatás megrendelésekor
ellenőrizni tudja, ki jogosult a kedvezményes számlázásra. A listára csak azok a tagok
kerültek fel, akik
- megkötötték a lakástakarék-pénztári szerződést, és rendszeresen fizetik a havi részletet,
tehát nincs hátralékuk,
- vagy egy összegben megfizették az érdekeltségi hozzájárulást,
- illetve a társulattal részletfizetési megállapodást kötöttek, és a szerződésnek megfelelően
rendszeresen fizetik a
részleteket a társulatnak.
- Azok a tagok, akik hátralékkal rendelkeznek, a hátralék befizetésének igazolása után
kerülhetnek fel a listára.
A lista folyamatosan frissíthető: az új belépők, illetve a hátralékot rendezők rá, a nem
fizetők lekerülhetnek róla.
A fentiekből adódik, hogy a szippantást csak azon a néven és címen lehet megrendelni
amilyen néven a lakástakarék-pénztári szerződést kötötték, illetve amilyen néven
készpénzben fizetnek a társulatnak, mivel a szolgáltató csak így tudja ellenőrizni a
jogosultságot. A csatornadíj, és a szippantási díj közötti különbözetet a város megtéríti a
szolgáltatónak, ezért a kedvezményt csak a hivatalos szolgáltató tudja nyújtani, a
szippantást ott kell megrendelni.
Hivatalos szolgáltató: NYK KOM Kft. Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.
Telefon: (42) 508-900
A kedvezményezettek listája megtekinthető:
- a www.nyirszennyviz.hu honlapon
- a szolgáltatónál (Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.)
- a társulatnál (Nyíregyháza, Vay Ádám körút 2-4. 2. emelet 216. szoba Universum
üzletház)
Aki nem szerepel a kedvezményezettek listáján, a társulat pénzügyi vezetőjétől
érdeklődhet, illetve egyeztethet ennek okáról:
– személyesen (Nyíregyháza, Vay Ádám körút 2-4. 2/216. Universum üzletház)
szerda de. 9.00-12.00 óra, csütörtök du. 15.00-17.00 óra között
– telefonon: 06/20-540-1175, Gyülvészi Edit
Mikó Dániel
a társulat elnöke

