
Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
 
Nyírgyulaj község önkormányzatának, lakosainak több éves törekvése valósulhat meg 
azzal, hogy a településen a szennyvízcsatorna-hálózat  kiépítését pályázta meg az 
önkormányzat képviselő-testülete társulásban Nyírbátor, Nyírvasvári, Nyírgyulaj, Nyírbéltek, 
Encsencs és Piricse települések önkormányzataival. 
 
Az Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében kétfordulós a „KEOP 2009, települések 
szennyvízkezelése” c. pályázatban vesz részt. Az első fordulós pályázat 95 %-os támogatást 
kapott a közbeszerzési, projektmenedzseri, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, 
költséghaszon elemzés, régészeti feltárás, tervezés, kommunikáció, területfeltárás, 
lőszermentesítés, pénzügyi tanácsadás feladatainak ellátására. 
A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, 
önkormányzati hitelfelvétellel és lakossági hozzájárulással valósul meg. 
 
A projekt főbb céljai: A felszín alatti vizek szennyeződésének csökkentése, a talaj, talajvíz 
és rétegvíz minőségének megóvása a további szennyeződésekről, valamint az eddigi káros 
folyamatok megfordítása.  
A beruházással a település lakosainak infrastrukturális ellátottsága teljessé válik,  
egészségesebb és tisztább lehet környezetünk, ingatlanok értéknövelő beruházása történik 
meg. 
 
A beruházás önerejének nagysága, pénzügyi feltételei szükségessé teszik a lakosság pénzügyi 
hozzájárulását is. 
A lakossági hozzájárulás Víziközmű Társulat létrehozásával, társulati hitel felvételével 
történhet. ( Alapfogalmak mellékelve ) Az önkormányzatnak jelenleg nem áll rendelkezésére 
olyan számadat, mely lehetővé tenné a hozzájárulás mértékének számszerűsítését.  
Most készül a csatornahálózat terve, a költség - haszon elemzés, mely tanulmányok 
eredményeként fog rendelkezésre állni a lakosság által fizetendő hozzájárulás összege. 
Jelenlegi adatok alapján egy ingatlanra 7 vagy 8 év futamidővel, havi kb. 2.000.- Ft 

törlesztési összegű lakástakarék-pénztári finanszírozással jár majd a lakossági 

hozzájárulás nagysága ! 
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez szükség van a lakosság 
csatlakozási szándékának megismerésére, mivel az Unió azon utcákban támogatja a 

szennyvíz csatornahálózat kiépítését, mely utcákban a  gyűjtőcsatornára a beruházás 
befejezéséig a lakóingatlanok 75 %-a, illetve 5 éven belül 92 %-a ráköt. 
A pályázat támogathatóságának alapfeltétele, hogy az önkormányzatnak a rákötési 

szándékot írásban kell vállalnia, és a vállalás betartását a támogatási összeg 
visszafizetésének terhe mellett biztosítania. 
 
Amennyiben valamely utcában, utcarészen ezt a rákötési százalékot a lakosság nem 

vállalja, és ezért az önkormányzat nem tudja biztosítani, ott nem valósulhat meg a 

szennyvíz csatornahálózat megépülése. 
 
Ezen vállalás megtétele érdekében kérjük a Tisztelt lakosságot a mellékelt nyilatkozat 
megtételére.  
A nyilatkozatokat kérjük 2009. szeptember 17. napjáig a Polgármesteri Hivatalban vagy 
önkormányzati képviselőjének leadni szíveskedjenek ! 
(a nyilatkozat letölthető a www.nyirgyulaj.hu oldalról is.) 
Nyírgyulaj, 2009. szeptember 9. 

Becsei György 
 polgármester 

 
         


