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Tisztelt Szőkéné Vadon Edit Polgármester Asszony!
Engedje meg, hogy a víziközmű-szolgáltatás színvonala és a határidőben fizető felhasználók
védelmében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került felhasználók támogatásának
lehetőségeiről tájékoztassuk.
A szolgáltatási színvonal megtartása és a tartozások növekedésének megállítása érdekében a
településen is kénytelenek vagyunk a határidőn túli követelések beszedésére a jogszabály által
előírt szigorú behajtási intézkedéseket megtenni. A hatékony támogatás közös érdekünk, ezért
a szolgáltatás korlátozás, illetve a költséges peres eljárás megelőzése érdekében felajánljuk,
hogy a jövőben a víz- és csatornadíj kifizetéséhez a szociális támogatási rendszeren kívül
(lakásfenntartási és adósságkezelési támogatás) egy másik támogatási lehetőséget, mely a
RÉS Alapítvány révén működtethető. Nyíregyháza Megyei Jogú Város mellett 2002.
januártól miden olyan település biztosíthatja a felhasználói részére a rászorultsághoz kötött
támogatást, aki csatlakozik az alapítványhoz, és anyagilag támogatja az alapszabályában
megfogalmazott célok megvalósítását.
Az Alapító okirat 4.) értelmében a közalapítvány nyitott, ahhoz azok a természetes személyek,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek pénzbeli és természetbeni
adományokkal, valamint vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhatnak, akik egyetértenek az
alapító okiratban megfogalmazottakkal. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak
alapítókká. A benyújtott csatlakozási kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a
Kuratórium dönt. (A csatlakozási kérelem nem formalizált.) A Kuratórium szükség szerint
tartja az üléseket.
Jelenleg a rászorultak támogatásnak két formája van, a korrektív jellegű hátraléktámogatás, és
a preventív jellegű alapdíj támogatás.
 Hátraléktámogatás esetén a díjhátralékkal rendelkező kérelmezők esetében a két
évnél nem régebbi tartozásra lehet támogatást igényelni, melynek mértéke a
tartozás 1/3-a maximum 100.000.- Ft különös méltánylás esetén 120.000.- Ft.
 Alapdíj támogatás esetén a támogatás mértéke: egy évi alapdíj, ami a víz- és
csatornadíj számlákon kerül jóváírásra, azaz a támogatott felhasználó helyett egy
évig az Alapítvány fizeti meg az alapdíjat.

A támogatás igénylése egyszerű, bürokráciamentes, a támogatási kérelmet a Nyírségvíz Zrt.
felé kell benyújtania a felhasználónak, mely kérelemben a rászorultságát igazolnia kell. (A
kérelem a www.nyirsegviz.hu honlapról a letölthető nyomtatványok között elérhető.)
A támogatási kérelem kedvező elbírálásához 2017. évben az alábbi feltételnek kell teljesülnie.
1. A kérelmezőnek állandó lakóhellyel kell rendelkeznie azon a településen, ahol a
szolgáltatást igénybe veszi.
2. A háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladhatja meg az 57.000,- Ft-ot, illetve
a 71.250,- Ft-ot (amennyiben a felhasználó egyedülálló, rokkant, súlyosan fogyatékos,
tartósan beteg, 70 év feletti)
3. A szociális rászorultságot a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott - a kérelem
benyújtását megelőző évi - jövedelemigazolással kell igazolni, Nyírségvíz Zrt. felé.
A támogatás megadásáról a Kuratórium dönt, és a döntésről írásban tájékoztatja a kérelmezőt.
A szociális támogatásokról készséggel ad információt Olesnyovics Katalin osztályvezető, a
konkrét ügymenetben Tamás Gabriella behajtási csoportvezető (tel: 42/523-600 1150-es
mellék) nyújt segítséget.
Bízunk abban, Önök is úgy ítélik meg, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nagyon
fontos a kilátástalan helyzetbe került, szociálisan rászorult felhasználók segítése, illetve a
folyósított támogatási összeg cél szerinti felhasználása.
Kérjük szíves visszajelzésüket arra vonatkozóan, hogy a rászorulók támogatása céljából
megkötendő együttműködési megállapodás aláírására mikor látnak lehetőséget, illetve mikor
kereshetjük Önöket ezzel kapcsolatban.
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