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Tájékoztató

112  http://ec.europa.eu/112

Napjainkban egyre több európai keres fel más uniós országokat üzleti céllal, vagy 
turistaként; emberek milliói kerülhetnek rendkívüli helyzetbe.
A 112‑es telefonszámot tárcsázva az Európai Unió valamennyi tagországából 
mind vezetékes, mind mobiltelefonról ingyenesen lehet a segélyszolgálatokat hívni.
Hívja a 112-t,
– ha segélyszolgálathoz kell fordulnia,
– az Európai Unió bármelyik tagállamában, 
– vezetékes, nyilvános vagy mobiltelefonról, díjmentesen.
Mikor hívja a 112-t?
Tárcsázza a 112‑t, ha a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrség segítségére van szüksége, 
így például akkor, ha 
– súlyos közúti baleset résztvevője vagy szemtanúja,
– égő épületet lát, betörést észlel.

Ne tegye le a telefont, ha rájön, hogy tévedésből hívta a 112‑t!
Mondja el a diszpécsernek, hogy minden rendben. Ellenkező esetben a szám azonosítása 
révén a központ segítséget küld a helyszínre.

Meghosszabbították a határidõt

Önerõs út- és járdaépítési pályázat
 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottsága 
a  28/2009  (IV.  24.)  KGY.  rendeletben  kapott   felhatalmazás  alapján,  a  36/2009  (V.  12.) 
VMMB  határozatával elfogadott,  az  önkormányzat  és  a  lakosság  együttműködésében 
megvalósuló út‑ és járdaépítések támogatására kiírt pályázatában 

a pályázatok leadásának határidejét
54/2009 (VI. 23.) VMMB határozatával

2009. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
A pályázathoz szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, pályázati adatlap, szerződés‑
minták) Érd város honlapjáról  letölthetők,  illetve beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodáján.
 További információ: 23/522‑387.

Pályázati felhívás

Kávéház üzemeltetése
Az Érdi Városfejlesztési Kft. (2030 Érd, Alsó u. 1.) pályázatot 
hirdet az Érd 22558 helyrajzi számú, természetben Érd, Budai 
u. 14/A szám alatt levő, korábban gyógyszertárként funkcionáló 
ingatlanban létesítendő kávéház üzemeltetésére.

A létesítendő kávéház hasznos alapterülete: 119,29 m2 + terasz 
71,22 m2

A kávéház minimálisan elvárt havi bérleti díja: 300 000 Ft + áfa 
Az üzemeltetés feltétele az ingatlan felújításához, átalakításához 
történő anyagi hozzájárulás minimum 15 M Ft értékben, mely 
összeget annak kiegyenlítéséig havi 100 000 Ft + áfa összegű 
bérleti díj igénylésével térít vissza üzemeltetőnek a bérbeadó.  

A pályázat beérkezési határideje: 2009. augusztus 15.

A pályázatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a következő 
címre kérjük eljuttatni: Érdi Városfejlesztési Kft., 2030 Érd, Alsó 
u. 1. 

A pályázat eredményéről minden pályázót levélben értesítünk.

Megnyitjuk a csapot és folyik 
a víz. Ez természetes ez a leg-
több magyar lakos számára, 
de sokáig nem így volt ezzel 
több ezer érdi és törökbálinti 
lakos, akiknek szerencsére 
már csak régi rossz emlékként 
maradnak azok a napok, ami-
kor hiába nyitották meg otthon 
a csapokat. Vagy csak gyéren 
csordogált a víz, vagy egyálta-
lán nem, és lajtos kocsikból, 
vízszállító autókból juthattak 
csak vízhez. Évekig így volt ez, 
amikor a hőség miatt háromszo-
rosára nőtt a vízfogyasztás. Érd 
magasabban fekvő pontjain és 
Törökbálinton vízhiány alakult 
ki, mert a szűk átmérőjű veze-
tékeken nem sikerült időben 
feltölteni a víztározó medencét. 
Napjainkra ez a helyzet alapve-
tően megváltozott – a változás 
részleteiről Lanku Ildikótól, az 
Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
ügyvezető igazgatójától kértünk 
tájékoztatást.

– A nyarak nem lettek eny-
hébbek, kánikula most is van, 
vízellátási válságstábra azonban 
nincs szükség többé. Az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft. és szak-
mai befektetői révén az elmúlt 
években gyökeres változások 
történtek a vízszolgáltatásban 
és a szennyvíztisztításban, és 
ennek következtében megszűnt 
a vízhiány Érd területén. 

– Milyen konkrét intézkedések 
történtek?

– Első lépésként, a 2003-as 
nagy vízhiány okán megkezdő-
dött nagy átmérőjű, csőtörés-
mentes távvezeték kialakítása, 
ennek második, csaknem 3 
km-es szakaszát fektették le a 
Nyírfa és a Fonó utca között. 
Ennek köszönhetően nem 
fenyegeti többé a lakosságot 
a tározó medencék kiürülése. 
Ennek érdekében indult meg a 

A vízhiány már a múlté Segíthetek?

Pályázati felhívás
Az Érdi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat „Segíthetek?” címmel a 
2009/2010 tanévre, tanulmányi sikeres‑
ségük előmozdításának támogatására 
ösztöndíj pályázatot hirdet magyar 
állampolgárságú, Érdi, cigány/roma 
tanulók / hallgatók részére 

A pályázat célja: Az a roma származá‑
sú általános vagy középiskolás, felsőfo‑
kú képzésben résztvevő részesülhessen 
támogatásban, aki képességeihez mér‑
ten jól szerepel az iskolában, jó vagy 
példás a magatartása, iskolai felszere‑
lését rendben tartja, feladatait elvégzi, 
udvarias, igazolatlan mulasztása nincs.
Pályázati adatlap a Polgárok Házában, 
az ügyfélszolgálati irodában és a kap‑
csolattartótól kérhető.
Pályázni csak az általános iskola 5. 
osztályától lehet.
Feltételek:  
•  Cigány/roma származás
•  Érdi lakóhely
•   Iskola (igazgató, osztályfőnök) 

ajánlása
•  Legalább 3 egész tanulmányi átlag
•  Példás vagy jó magatartás
Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló 
esetén a döntés a rangsorolás szerint 
történik.
Beadási határidő: 2009. szeptember 
10., déli 12 óráig.  
Helye: Polgárok Háza I. emelet 116. 
szoba, személyesen a romareferensnél.  
Szerdánként: 8–14 óráig, és pénteken‑
ként 8–12 óráig!
A határidőn túl beadott pályázat nem 
érvényes.
Az elbírálás: 2009. szeptember 20‑ig.
A kifizetések folyamatosan, az elbírálási 
idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesí‑
tést nem küld a CKÖ! 
A pályázónak valamennyi feltételnek 
meg kell felelnie, ellenkező esetben 
nem érvényes a pályázata.
Kapcsolattartó: 
Kalányos Éva romareferens,  
Érd, Alsó u. 3. I. emelet 116. szoba.

Balogh Csaba 
Érdi CKÖ elnök

vízművek érdi és diósdi saját 
víznyerő kútjainak a felújítá-
sa is, amelyek segítenek a víz-
ellátásban. Emellett sor került 
az érdi szennyvíztisztító telep 
kapacitásának bővítésére is. 

Az ügyvezető azt is elmondta, 
hogy 2008-ban Érden a Mecsek 
utcai és a Nyírfa utcai víztároló 
medencék és gépházainak teljes 
építészeti és gépészeti rekonst-
rukciója révén a társaság az 
éves program legjelentősebb 
részét valósította meg az önkor-
mányzatokkal közös beruházási 
költségvállalással, mintegy 150 
millió Ft értékben. Ezáltal nem 
csak a térség vízellátásának biz-

tonsága javult, de a működtetés 
is gazdaságosabb lett. 

Az ÉTV a szolgáltatás minősé-
gének javítása érdekében olyan 
tevékenységeket is ellát, mint 
például az illegális vízfogyasztó 
helyek felderítése vagy új víz-
mérők felszerelése. Az infrast-
ruktúra modernizálásának és az 
elavult berendezések folyamatos 
cseréjének köszönhetően Érden 
az európai normáknak megfe-
lelő szolgáltatási kultúrát sike-
rült kialakítania a társaságnak. 

A vízszolgáltatás gyakorlati-
lag teljesen zavartalanná vált 
az ÉTV teljes szolgáltatási terü-
letén.

Sor került a gépházak teljes rekonstrukciójára


