LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉLŐRE KÖTÉSEKRŐL
A „Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és tisztítási programja” keretében
megvalósult szennyvízcsatorna hálózat megépítését követően lehetősége nyílt ingatlanán
keletkező szennyvizeinek – a kiépült bekötővezetékre csatlakoztatva – közcsatornán történő
elvezetésére.
Az ingatlanon belüli belső szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlan tulajdonosának feladata,
melyet saját költéségen végez, ill. végeztet el.
A megépülő szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás feltétele, hogy az ingatlan
tulajdonosa tagja legyen a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási
Társulatnak.
Az Ügyfélközpontunkban, ill. a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre álló, valamint
honlapunkról (www.nyirsegviz.hu) is letölthető a „Bekötés bejelentő”, melyet a Nyírségvíz
Zrt. Univerzum Üzletház III. emeleti ügyfélszolgálatára szükséges benyújtani.
Amennyiben további információra van szüksége keresse föl a Társulat képviseletét.
A társulat képviseletének elérhetősége:
Univerzum Üzletház 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6.
2. emelet 216. szoba
Szerda: 9:00 – 12:00
Csütörtök: 15:00 – 17:00
Tel.: 06/20 540-1175 Gyülvészi Edit
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 ugyanazon utca különböző ingatlanjait más
ütemben éri el a rész műszaki átadás, s így a rákötés lehetősége is.
Alábbiakban a könnyebb kezelhetőség kedvéért közöljük a bekötés lépéseinek menetét.
1. Érdekeltségi hozzájárulás megfizetése
2. Bekötés – egyénileg
3. Bekötés bejelentő kitöltése
4. Bekötés bejelentése személyesen a Nyírségvíz Zrt. felé
5. Helyszíni szemle + Szakfelügyelet (3.175 Ft) + Szolgáltatási szerződés megkötése
A szennyvízhálózatra való rácsatlakozást az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltatónak
bejelenteni személyesen a Nyírségvíz Zrt. Ügyfélközpont – Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4-6
3.em.
A bejelentéstől számított 8 munkanapon belül a szolgáltató biztosítja a helyszíni szemlét, ill.
műszaki szakfelügyeletet, melynek konkrét időpontjában a bejelentés során megállapodnak.
A műszaki szakfelügyeletről a helyszínen készpénzfizetési számla készül, melynek összegét
(3.175 Ft) a megrendelő a szolgáltató részére a szakfelügyelet időpontjában megfizeti.
A helyszíni szemle során történik a „Közüzemi szolgáltatási szerződés” megkötése a
szennyvízcsatorna szolgáltatásra vonatkozóan.

