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Az Érd jövõjét a legnagyobb 
mértékben meghatározó 
beruházás megvalósítása 
augusztusban, a kiviteli 
tervezéssel elkezdõdik. 
Csaknem tizenhétezer 
ingatlant érintõ csator-
názási programról van 
szó, amely újabb nagy-
beruházásokat tesz majd 
lehetõvé, és mindezek 
következményeként lát-
ványosan javulni fog az 
itt élõk életminõsége – 
jelentette ki a Polgárok 
Házában megtartott múlt 
heti lakossági fórumon a 
település polgármestere.

T. Mészáros András reményét 
fejezte ki, hogy hamarosan 
Brüsszel is áldását adja a terve‑
zett beruházással kapcsolatos 
munkálatok európai uniós pén‑
zekből való finanszírozására, és 
legkésőbb 2010 tavaszán kez‑
dődhetnek a munkálatok.

A polgármester emlékeztetett 
arra is, hogy a gerinchálózat 
kiépítését követi a belső beköté‑
sek létrehozása. Ennek előkészí‑
tésére – szintén augusztusban 
– a tervezők elkezdik felmérni 
a helyszíneken a gerinchálózat‑
hoz való optimális csatlakozási 
lehetőségeket.

A Rávna felszíni vízelvezetési 
projektre a település 600 millió 
forintot nyert – tette hozzá az 
előzőekhez T. Mészáros András. 
Ez pedig indokolja, hogy ezen a 
területen még e projekt előtt 
megvalósuljon a szennyvízcsa‑
torna építése is. Várhatóan rövi‑
desen megkezdődik az átépítés 
az M7‑es lehajtójánál is, ezért 

előtte ott is le kell fektetni a 
csatornát.

A polgármester elmondta: 
a kezdődő nagyberuházás‑
sal kapcsolatosan egyeztetést 
kezdeményeztek a lehetséges 
tervezési munkálatokat elválla‑
lókkal, ahol arra kérték a vállal‑
kozókat, igyekezzenek kedvező 
áron kidolgozni a bekötési ter‑
veket. Az önkormányzat ebben 
az esetben csak közvetít a meg‑
rendelő ingatlantulajdonos és 
a vállalkozók között, ugyanis 
a belső bekötés a tulajdonos 
feladata.

– Óriási munkálatról van 
szó, olyan korrekt egyezségre 
törekszünk, amely megfelel a 
vállalkozóknak és a csatlako‑
zó ingatlantulajdonosoknak is. 
Ha ez nem sikerül, akkor az 
önkormányzat saját céget ala‑

kít, és a jól megfizetett alkal‑
mazottak elvégzik majd a terve‑
zést – jelentette ki T. Mészáros 
András.

A polgármester megerősítet‑
te, hogy eddig minden az elő‑
zetes ütemezésnek megfelelően 
történt a csatornapályázatunk‑
ban. Ha ezt így lehet tovább 
is tartani, akkor 2010 januárjá‑
ban indulhat a szennyvíztisz‑
tító telep rekonstrukciója, és a 
kivitelezési tervek elkészülte 
után ki lehet írni a közbeszer‑
zési pályázatokat, amelyek 2010 
közepére fejeződhetnek be.

– Amennyiben valaki megtá‑
madja a közbeszerzést, akkor 
30‑40 napos késésre lehet 
számítani, de ez lényegében 
semmiben sem befolyásolja a 
beruházás megkezdését – tette 
hozzá a polgármester.

T. Mészáros András közölte: 
várják Brüsszel kedvező dön‑
tését, amely csak idő kérdése, 
hiszen az európai uniós gyakor‑
latnak megfelelően a brüsszeli 
döntéshozók minden bizonnyal 
jóváhagyják a magyarországi 
döntést.

Kovács Péter, az Érd és 
Térsége Szennyvíz‑elvezetési 
és Szennyvíztisztítási Önkor‑
mányzati Társulás vezetője 
ismertette a csatornázási prog‑
ram főbb adatait és az eddig 
történt főbb eseményeket. 
Elmondása szerint időszerű fel‑
adattá vált a bekötések terve‑
zése, ezért augusztusban már 
elkezdődnek a lakókkal való 
egyeztetések arról, hogy hol 
legyenek a bekötések. 

 Papp János

Tizenhétezer ingatlan kapcsolódik a gerincvezetékhez

Augusztusban kezdõdik  
a kiviteli tervezés A csatornázási program során 

az ingatlanon belüli bekötés 
tervezése és kivitelezése az 
ingatlantulajdonos költsége 
és felelőssége. A tervezési és 
kivitelezési költségeket illetően 
önkéntes alapon kialakuló 
együttműködést szeretnénk 
megvalósítani a helyi vállal‑
kozók és a csatornázási prog‑
ramban részt vevő ingatlantu‑
lajdonosok között azért, hogy 
mindenki megelégedésére 
valósuljon meg Érd legnagyobb 
beruházása – közölte lapunk 
munkatársával T. Mészáros 
András, Érd polgármestere.

– Az önkormányzat miben 
tud segíteni az érdi ingatlantu-
lajdonosoknak a csatornázási 
munkák kivitelezése során?

– Nem titok, szeretnénk 
elérni, hogy egységesen, ala‑
csony dömpingáron végezzék 
el a soron következő tervezési 
és kivitelezési munkálatokat. 
A napokban került sor a ter‑
vezőkkel való megbeszélésre, 
ahol ugyan döntés nem szüle‑
tett a tervezési munkák áráról, 
de valamennyi érdekelt kifej‑
tette álláspontját, a jövő héten 
pedig kezdődnek a felmérések, 
és akkor már nagyjából tudni 
lehet, milyen mennyiségekkel 
kell számolni. 

– Mekkora tervezési összeg-
ről lenne szó családonként?

– A magunk részéről legfel‑
jebb tízezer forintban képzel‑
jük el a tervezési munkála‑
tok teljes költségét. Ha ezt az 
összeget el tudjuk fogadtatni, 
akkor nyilvánosságra hozzuk 
azoknak a tervezőknek a név‑
sorát, akik ilyen áron vállalják 
a tervezést, az ingatlantulajdo‑
nosok pedig tudni fogják, hogy 
ők azok a tervezők, akik ebben 
az árban vállalják a tervezést. 
Önkéntes alapon kialakuló 
együttműködést szeretnénk 
megvalósítani a tervezőkkel 
és a kivitelezőkkel, de akinek 
módjában áll, az házi kivitele‑
zésben is elvégezheti a mun‑
kát. Ebben az esetben is szük‑

séges a szakember felügyelete, 
hiszen elejét kell venni annak, 
hogy a későbbiekben, a hasz‑
nálat során bebüdösödjön a 
csatorna, vagy esetleg vissza‑
folyás nehezítse az ingatlantu‑
lajdonosok életét.

– Van esély a tervezőkkel 
való megállapodásra?

– Állítom, meg tudunk 
egyezni a tervezőkkel, bár 
az általunk szorgalmazott 
árral sokan nem értettek 
egyet. Szándékunk szerint 
– a legrosszabb esetben – saját 
önkormányzati céget hozunk 
létre, és az ott alkalmazott 
embereink vállalják majd ked‑
vező áron a tervezési munkák 
elvégzését.

– Van ennek realitása?
– Persze hogy van. Elég sok 

tervező dolgozik a környéken, 
akik biztosan örömmel lépné‑
nek be az új gazdasági társa‑
ságba, ha kellő anyagi meg‑
becsülésben lenne részük. 
Nagy volumenű munkáról 
van szó, amely biztos munkát 
jelent sok tervező számára, 
ezért mondom, hajlamosak 
lesznek elvállalni a felajánlott 
munkát. Véleményem szerint 
a magántervezők érdeke is azt 
kívánja meg, hogy egyezsé‑
get kössenek, de ismétlem, ha 
ez nem jön létre, akkor saját 
önkormányzati céggel fogjuk 
megoldani a tervezést.

– Óriásberuházásról van szó. 
Hogyan lehet helyzetbe hozni a 
helyi vállalkozókat?

– Már korábban jelentkeztek 
a mélyépítés területén dolgo‑
zó érdi vállalkozók, de mi is 
kezdeményeztünk velük tár‑
gyalásokat. Azt szeretnénk, 
ha a kivitelezési munkála‑
tok során mintegy 25 száza‑
lékos érdi alvállalkozói kört 
tudnánk foglalkoztatni, és ha 
belegondolunk abba, hogy 26 
milliárd forintos beruházási 
főösszegről van szó, akkor ez 
több mint hatmilliárd forint 
bevételt jelenthet az érdi helyi 
vállalkozóknak. –papp–

A résztvevõk a mûszaki megoldási lehetõségekkel ismerkednek
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Elõnyben az érdi vállalkozók

Önkormányzati cég is  
végezhetné a tervezést

aktuális

Tűzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

A hosszú idő óta tapasztalható rendkí-
vül aszályos időjárásra való tekintettel 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium 2009. július 23-tól kez-
dődően Pest megye területén általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:  az 
erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is), 
az erdők 200 m-es körzetére (beleértve 
a kiskerteket, valamint a parlag és gaz-
égetést is),   az utak és vasutak körze-

tére, azok melletti fásításokra (különös 
tekintettel az égő dohánynemű jármű-
ből történő kidobására).
 A rendelet visszavonásig érvényben 
marad! A visszavonásról a médián 
keresztül értesülhetnek. Az előírás meg-
szegése szabálysértési eljárást von maga 
után. 
A nemkívánatos tűzesetek megelőzé-
se, a köz- és magánvagyon védelme 
érdekében kérjük Önöket, hogy a tila-
lomra vonatkozó előírásokat tartsák be.

Vörös János tű. ezredes sk.
tűzoltóparancsnok


