Magyarország kormányának köszönhetően csökkent a szennyvízberuházás
önereje, így 200 ezer forint maradhat az emberek zsebében.
Megkezdődhetnek a rákötések.
A Nyírbogát - Kisléta Települések Csatornamű Viziközmű Társulata 2015. március 6-án
Társulati ülést tartott Nyírbogáton a Községháza – Házasságkötő termében. A társulati ülésen
jelen volt Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a társulás elnöke, Madácsi Imre a társulás alelnöke,
Uj Ágnes mérnök asszony, Orosz Viktor építésvezető, az FK.RASZTER Zrt. képviseletében,
Dr. Kiséry Zoltán a projekt jogi képviselője és Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési
képviselője. Bagaméri Árpád a társulat elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a Nyírbogát-Kisléta
Települések Csatornamű Vizi közmű Társulat 2014. évben végzett munkájáról.
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a társulás elnöke örömmel és elégedettséggel tájékoztatta a
társulat tagjait az egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló
akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről szóló
1029/2015. (I.30.) kormányhatározatáról. A jelenlévők részére a társulás elnöke szemléltetve
a beruházás támogatásának intenzitását, - mely kormányhatározat szerint 83%-ról 95%-ra
emelkedett – elmondta, hogy a jelenlegi állás szerint a korábbi 278.000 forint helyett 70-80
ezer forint körüli összeg lesz az egyénenkénti hozzájárulás. Így 200 ezer forint maradhat
az emberek zsebében, köszönet Magyarország Kormányának.
A társulat tagjainak egyenlőre nincs teendője, amennyiben az Önkormányzat megkapja
a Kormánytól a szerződést, akkor a társulás elnöke kezdeményezi az OTP-nél az
egyéni szerződések módosítását. Mindenki egyénileg döntheti el, hogy a saját szerződést
kívánja –e módosítani, mivel az LTP megtakarításokhoz az állam 30 %-ot hozzá tesz.
Amennyiben módosítani szeretné a szerződést, eldöntheti, hogy a futamidőben, vagy a
havi törlesztő részletben akar változtatni. Lényeg, hogy újabb tájékoztatásig mindenki
teljesítse a törlesztő részlet határidőre történő folyamatos befizetést.
Településünkön a szennyvízhálózatának kivitelezése a befejezéséhez közeledik, a készültség
80% fölötti. A kivitelezést végző szakemberek jelenleg a Deák, Gyulai, Jókai, Bethlen,
Arany, Rákóczi, Bocskai és Táncsics utcákban dolgoznak. Köszönjük minden kedves
lakosnak a türelmet.
A társulati ülésen elhangzott, hogy a rákötéseket 2015. március 01-től lehet kezdeni azokon
az utcákon, ahol elkészült a csatornahálózat. Fontos, hogy a próbaüzemhez szükséges
szennyvízmennyiség biztosítása érdekében a rákötés mielőbb megtörténjen.
A gyorsaság pénzmegtakarítást is jelent, mivel a próbaüzem ideje alatt (várhatóan 2015. július
31-ig) szennyvízdíjat nem kell fizetni!
A csatorna rákötés átvételére csak akkor kerülhet sor, ha a bekötési megrendelőn az
önkormányzat igazolja, hogy a felhasználó a rácsatlakozási hozzájárulást a társulatnak
befizette.
A napokban kiosztásra kerül egy TÁJÉKOZTATÓ FÜZET, tisztelettel kérjük, hogy
figyelmesen tanulmányozza át, melyben minden fontos tudnivaló megtalálható a rákötés
menetéről!
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