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Csatornaprojekt: helyi vállalkozókkal egyeztettek

A városvezetés 
dömpingárat szeretne
T. Mészáros András polgármes-
ter kezdeményezésére a csa-
tornatársulás szakmai fórumot 
rendezett múlt kedden. Azokat 
a helyi vállalkozókat várták a 
Polgárok Házába, akik részt sze-
retnének venni a csatornázási 
programban tervezõként, illetve 
kivitelezõként – elvégre, ahogy 
a polgármester fogalmazott: egy 
ekkora volumenû, közel 32 mil-
liárd forintos projektben a helyi 
vállalkozóknak is lehetõséget 
kell kapniuk.

A fórumon csaknem ötven 
érdeklődő jelent meg. Mint 
Simó Károly pályázati refe-
renstől megtudtuk, elsőként 
Garai György, az Érd és Térsége 
Víziközmű (ÉTV) Kft. mérnö-
ke ismertette azokat a – belső 
bekötések tervezését és kivitele-
zését érintő – szakmai, műszaki 
elvárásokat, amelyeknek a lehe-
tőséggel élni kívánó vállalko-
zóknak meg kell felelniük. 

Ezt követően a projekt veze-
tője, Kovács Péter elmondta: a 
csatornaprogramban érintett 
három településen összesen 
húszezer bekötést kell meg-
terveztetni és kivitelezni, ami 
akkora piac, hogy a vállalkozók 
méltán adhatnak kedvezmé-

nyeket a lakosságnak. Jelenleg 
ugyanis egy bekötés tervezé-
se – olyan helyen, ahol már 
van csatorna – körülbelül 20-
25 ezer forintba kerül, minden 
adminisztrációval. A program 
lebonyolítói azonban azt kérték 
a vállalkozóktól, hogy a nagy 
mennyiségre való tekintettel 
adjanak jelentős kedvezményt, 
úgy, hogy a tervezés költsége 
bekötésenként lehetőség sze-
rint ne haladja meg a hatezer 
forintos átlagárat. 

Ezzel azonban nem mind-
egyik vállalkozó értett egyet – 
szerintük ez jóval az önköltségi 
ár alatt van; reálisnak a tizenöt-
ezer forintos átlagárat tartanák. 

– Érden 17 ezer ingatlan csat-
lakozna rá az új hálózatra, ami, 
összeadva a bekötések hosszát, 
mintegy 300-400 kilométert 
jelent. Az érintett ingatlanokra 
a terveztetés és a kivitelezés 
költsége mintegy egymilliárd 
forint, tízezer forintos tervezé-
si és ötvenezer forintos kivite-
lezési költséggel számolva (ez 
természetesen nem a javasolt 
összeg, csak egy körülbelül reá-
lis példa). Ha ezt az egymilliár-
dot hagyjuk felmenni 1,5 mil-
liárdra, az jelentős veszteség. 

Ezért úgy vélem, a nagy összeg-
re és mennyiségre való tekin-
tettel dömpingárat kell kiala-
kítani – vélekedett lapunknak 
T. Mészáros András, aki úgy 
látja: ha másként nem megy, 
az önkormányzat létrehoz egy 
tervező-, de akár egy kivitelező-
céget is, bár azt nem szeretnék, 
hogy a helyi vállalkozók kima-
radjanak a programból. 

A közeljövőben indul a 
csatornaprogramban érintett 
ingatlanok felmérése, melynek 
eredményeképp tisztán látszik 
majd, mekkora munkára lehet 
számítani a bekötések tervezé-
sénél és kivitelezésénél, hány 
helyen adódnak nehézségek. Az 
eredmény ismeretében ismét le 
lehet ülni a helyi vállalkozók-
kal, és közelíteni az álláspon-
tokat. A múlt keddi fórumon 
mindenesetre regisztráltatták 
magukat a jelenlévők, és meg-
állapodás született arról, hogy 
a párbeszédet tovább folytat-
ják annak érdekében, hogy a 
kecske is jóllakjon, a káposzta 
is megmaradjon – azaz a helyi 
vállalkozók lehetőséghez jussa-
nak, viszont a munkát a legin-
kább költséghatékony módon 
végezzék el.  Ádám Katalin

Az utóbbi hetekben több alkalom-
mal is foglalkoztunk lapunkban 
az érdi hulladékszállítással kap-
csolatos bonyodalmakkal. Mint 
kiderült: a város lakossága elége-
detlen a cég szolgáltatásával, leg-
inkább az a panasz ellenük, hogy 
rendszertelenül végzik a munkát 
– ám a számlák kiküldésével nem 
késlekednek. Sőt! Újabban többen 
panaszolták szerkesztőségünk-
nek, hogy olyan felszólítólevelet 
kaptak, amiben az Érd-Kom Kft. 
pluszköltség befizetését követeli 
tőlük, úgynevezett „adminisztrá-
ciós díj” címén. Lukács Lajosnak 
már harmadjára küldte ki a vállalat 
ezt a követelést, de amikor meg-
próbálta kideríteni, hogy milyen 
jogcímen kérnek tőle még – a sze-
métszállítás költségén felül – egy 
ekkora összeget, állítása szerint 

sem levélben, sem telefonon nem 
kapott érdemleges választ. 

– Milyen adminisztrációs költ-
séget akarnak még behajtani raj-
tunk? A postadíjat, vagy az ügy-
félszolgálaton dolgozók óradíját? 
– tette fel több érdi lakos nevében 
a kérdést Lukács úr. Lapunk mun-
katársa megkereste Sárvári Endrét, 
az Érd-Kom Kft. ügyvezető igazga-
tóját, aki telefonon a következőket 
nyilatkozta:

– Ha így kiragadjuk az említett 
tételt, az a valóság torzítását ered-
ményezi, ugyanis nem mindenki 
számláján szerepel „adminisztrá-
ciós díj”, hanem csupán a határ-
időre nem fizető ügyfelek kapnak 
ilyen felszólítást. A hulladék szál-
lításáért negyedévenként kiküldött 
számlák (amelyek, valljuk be, a 
háztartásonként fizetendő közüze-
mi számláknak csupán a töredéke, 
és ráadásul nem havonta, hanem 
csak negyedévente érkeznek!) befi-
zetésére két hét áll rendelkezésre. 
Ha nem történik meg a befizetés, 
küldünk ügyfeleinknek egy fizeté-
si emlékeztetőt, így a később fize-
tőknek is tulajdonképpen öt hét áll 
a rendelkezésükre, hogy rendez-
zék a negyedéves szemétszállítási 

költséget. Amennyiben lejár ez a 
határidő, a kamat és az adminiszt-
rációs költség (2000 forint + áfa) 
felszámításával is nő a tartozásuk. 
Hogy mit értünk adminisztrációs 
költség alatt? Amennyiben ügy-
feleink nem fizetik ki határidőre 
a szolgáltatást, nekünk a banktól 
kell hitelt kérni, hogy fedezni tud-
juk a költségeinket. Üzemanyagot 
kell vásárolnunk, működtetni kell 
a telephelyet, az ügyfélszolgála-
ti irodákat, sőt a hátralékkezelő 
munkatársak bérét is fedeznünk 
kell valamiből! A hitelt pedig 
nekünk sem adják ingyen…

– Tehát 2500 forint pluszkölt-
séggel büntetik a valamivel később 
fizetőket?

– Mi senkit nem „büntetünk”, 
viszont a késés pénzbe kerül. 
Azoknak, akik határidőre befize-
tik a hulladékszállítás negyedéves 
számláit, nincs többletköltségük. 
Megéri tehát betartani a határidő-
ket! – nyilatkozta az Érd-Kom Kft. 
ügyvezetője. 

Hogy a szolgáltató mennyit 
köteles fizetni az ügyfeleknek a 
vállalt munka késedelmes elvég-
zése esetén, arról nincs informá-
ciónk.  be

Rákérdeztünk

Sándor Mihály 
kertész: 
– A szokásosnál korábban kez-
dem a munkát, dél körül, a leg-
melegebbkor pedig fa alá mene-
külök. Ott is találok épp elég 
elfoglaltságot. Ha már nagyon 

felhevül a testem a hőségtől, a gumislauggal bősé-
gesen meglocsolom magamat, hogy kicsit lehül-
jek. Persze közben nagyokat kortyolok a vízből, 
mert másként kibírhatatlan lenne ez a kánikula.

Hogyan viselik el a hõséget?

Fekete Andrea 
közalkalmazott: 
– Ilyen hatalmas hőmérséklet 
csak légkondis helyiségben 
viselhető el. Szerencsére a 
munkahelyemen van, így kel-
lemes ott tartózkodni. Ráadásul 

sok „védőitalt”, főleg ásványvizet iszom, folya-
matosan, egész nap. A műszak után pedig, ha 
tehetem, úszni megyek, ahol egy-két óra alatt 
teljesen felüdülök.

Duchenka Mihály 
kõmûves: 
– Az egyik leghatásosabb módja 
a hőség elkerülésének, hogy 
jóval korábban állunk neki a 
napi munkának, mint máskor. 
Ilyenkor inkább hajnalban kez-

dünk, hogy dél felé már lehetőleg befejezzük a 
kinti munkákat. Utána behúzódunk az épülő 
házfalak közé, ahol mégis csak hűvösebb van 
valamivel.

Simon Zsuzsanna 
nyugdíjas: 
– Nehezen bírja egy idősebb 
szervezet ezt a kánikulát, ezért 
ha tehetem, inkább ki se moz-
dulok a házból, szerencsére a 
család elintézi a bevásárlást. 

Lehúzom a redőnyöket, bekapcsolom a venti-
látort, és valahogy majd csak átvészelem ezeket 
a nehéz napokat. Két-három óránként a zuhany 
alá is állok, hogy jobban elviseljem a meleget.

Friss vizet 
tessék…

Az Érd és Térsége Víziközmû  
(ÉTV) munkatársai vizet 
osztottak Érd központjában 
a legforróbb napokon. Mint 
elmondták: forgalmi dugó 
esetén az M7-es lehajtójához 
is kimennek.

Mire fizettet az Érd-Kom adminisztrációs díjat?
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