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Dinamikus növekedés

MKB Hozamtrió

Folyamatos emelkedés
  6 hónapos futamidejű, standard lakossági forint lekötött betét,
  MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap,
  MKB IV. Kötvény

egyidejû, egyenlő arányú igénybevételével.

Az akció 2009. június 29-étôl július 31-éig, illetve visszavonásig érvényes.
Az akciós kamat a lekötött betéti részre érvényes, amennyiben a befektetni kívánt összeget – minimum 300 ezer Ft-ot – három egyenlő 
részre osztva, egy időben elhelyezi
• 6 hónapos futamidejű, standard lakossági forint lekötött betétben,
• MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alapban,
• MKB IV. Kötvényben.
Az akciós kamat ismétlődő betétlekötés esetén kizárólag az első periódusra érvényes. A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós 
listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza. A hirdetés kizárólag a fi gyelemfelkeltést szolgálja, nem 
minősül nyilvános ajánlattételnek. Az MKB IV. Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és 
az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és 
az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. 
Az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 
38.), valamint a www.mkb.hu internetes weboldalról. Az MKB IV. Kötvény forgalmazási feltételeiről és az aktuális kondíciókról érdeklődjön 
a www.mkb.hu oldalon vagy az MKB Bank fi ókjaiban. Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési 
eszközök hozamától függően változó lehet. Az MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési politikájáról, 
forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól az alapnak a forgalmazó MKB Bank Zrt. fi ókjaiban, illetve 
a www.mkb.hu és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon megtalálható tájékoztatójából, kezelési szabályzatából informálódhat 
részletesen. A befektetett tőke megóvására és a kifi zetendő hozamra vonatkozó ígéretet az Alap befektetési politikája biztosítja. 
Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bek. szerint kereskedelmi kommunikációnak minôsül. 
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.), 
forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001.).

Az MKB Bankban most kiemelkedô, évi 

15,94%-os (EBKM: 16,16%) 
betéti kamatot is elérhet!
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T E G Y E  T E L J E S S É  S A J Á T  V I L Á G Á T !
www.hozamuniverzum.hu

MKB Bank fi ókok:

BUDAÖRS, Szabadság út 45.  ·  Tel.: (06 23) 427 700
ÉRD, Budai út 11.  ·  Tel.: (06 23) 521 840
PILISVÖRÖSVÁR, Fő u. 60.  ·  Tel.: (06 26) 538 988
SOLYMÁR, Terstyánszky u. 68.  ·  Tel.: (06 26) 560 650
SZIGETSZENTMIKLÓS, Gyári út 9.  ·  Tel.: (06 24) 525 660

A kormány a múlt héten, szer-
dai ülésén döntött az „Érd és 
térsége szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója, bővítése és a 
szennyvízelvezető rendszer 
fejlesztése” című uniós nagy-
projekt támogatásáról. Érden, 
Tárnokon és Diósdon alacsony 
a csatornázottság, és az érdi 
szennyvíztisztítót is korszerű-
síteni és bővíteni kell. A projekt 
eredményeként a csatornázott-
ság 95%-ra nő, a szennyvíztisz-
tító telep napi kapacitását pedig 
15 ezer köbméterre emelik, és 
javítják a tisztítás hatásfokát is. 
Szabó Imre környezetvédelmi 
és vízügyi miniszter szerint a 
fejlesztés eredményeként közel 
80 ezer lakos élhet majd egy 
tisztább és egészségesebb kör-
nyezetben, valamint javulni fog 
a befogadó Duna vízminősége 
és a térségben lévő felszín alatti 
vízbázis környezeti állapota is. 

Az érdi szennyvízelvezetési 
agglomerációban a csatorná-
zottsági szint alacsony, a három 
település átlagában 30% alatt 
marad (Érd: 23%, Diósd: 41%, 
Tárnok: 25%), és a jelenlegi 

gyűjtőhálózat műszaki állapo-
ta sem megfelelő. A beruházás 
során megépítenek 431 km új 
szennyvízvezetéket, felújítanak 
9 km már meglévő csatornát, 
és 86 átemelőt is építenek, ill. 
rekonstruálnak. Ezzel a három 
településen a csatornázottság 
95%-ra nő, a csatornával ellátott 
lakások száma jelenleg 7310, a 
projekt befejeztével ez 36 286 
lakásra bővül. 

Az érdi szennyvíztisztító telep 
jelenlegi technológiája nem 
alkalmas arra, hogy a szenny-
vizet az előírt határértékekre 
megtisztítsa, és a kapacitása sem 
lenne elegendő ahhoz, hogy a 
megnövekedett mennyiségű 
szennyvizet kezelje. A jelenlegi 
szennyvíztisztító helyén, a még 
jó állapotban lévő műtárgyak 
felhasználásával megépül egy 
új, 15 000 m3/nap kapacitású 
telep. A szennyvíztisztító telep 
teljes területe a bővítés után 
mintegy 35 000 négyzetméter 
lesz. Kiépül a biológiai tisztítási 
fokozat, és a szervesanyag-, 
illetve a nitrogén-eltávolítás is 
megoldott lesz. 

A szennyvíztisztító telep 
technológiai fejlesztése és bőví-
tése biztosítja majd a térségben 
összegyűjtött szennyvizek meg-
felelő hatásfokú tisztítását, ez 
pedig javítani fogja a befogadó 
Duna folyó vízminőségét. Érd 
és térsége sérülékeny környe-
zetű vízbázison helyezkedik el, 
így a csatornahálózat bővítése 
és a tisztított szennyvíz minő-
ségének javítása hozzájárul a 
térség ivóvízellátását biztosító 
vízbázis környezeti állapotának 
javításához is.

A kormány támogató dön-
tését követően a nagypro-
jektet a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség megküldi az Európai 
Bizottságnak jóváhagyásra. 

A beruházás 31,39 mil-
liárd forintba kerül, ehhez a 
Környezet és Energia Operatív 
Program 24,45 milliárd forint 
támogatást biztosít. A beruhá-
zási időszak 2009-ben kezdődik, 
a befejezés 2012-ben várható.

� További�információ:��
� KvVM�Sajtóiroda��
� (06-1/457-3328,�3415)�

A   kormány  döntésérõl 
T. Mészáros  András  pol-
gármestert kérdeztük.

– Hogyan értékeli a kormány 
döntését?

– Örömmel értesültünk és 
büszkén számolhatok be az 
érdieknek, hogy a szakmai bírá-
lat után a magyar kormány is 
támogatólag nyilatkozott a csa-
tornázási projektünkkel kapcso-
latban. Ez azt jelenti, hogy az 
első lépésen már túl vagyunk, 
hamarosan megkötjük a támo-
gatási szerződést. Mi, a magunk 
részéről ehhez minden feltételt 
teljesítettünk, épp a legutóbbi 
közgyűlésünkön hoztuk meg 
azokat a döntéseket, amelyeket 
a szakmai bírálók kértek. Be-
bizonyosodott, hogy jó dön-
tést hoztunk 2007-ben, amikor 

kezünkbe vettük a sorsunk irá-
nyítását. Ezáltal a korábbinál 
sokkal kisebb önerőt igénylő, 
hamarabb indítható projekt állt 
össze. A  korábbi konzorcium 
tagjai közül a mienk a leghama-
rabb induló projekt! Az elmúlt 
két évben az előkészítésen dol-
gozó szakembergárda bizonyí-
tott, ezúton is szeretném meg-
köszönni kitartó munkájukat.  

– A pályázat sikeréhez nagy-
ban hozzájárult az is, hogy 
világosan be tudtuk mutatni: 
az érdi térségben  élő családok 
hajlandók aktívan is támogatni 
a csatornázási programot. Ez 
egy olyan összefogás, amely a 
térségben jelenleg nyolcvan, 
de távlatban csaknem százezer 
embert érint,  egy közös cél, egy 
jobb életminőség érdekében. 
Bízom benne, hogy azok az 
ellenzéki képviselők is, akik 

a közgyűlésen nem kívánták 
támogatni a program beindítá-
sára tett erőfeszítéseinket, belát-
ják, hogy az érdiek akaratával 
nem lehet szembe menni. 

– Mi következik ezután?
– Dolgos időszak követke-

zik. Már folyamatban vannak 
különböző közbeszerzési eljá-
rások a tervezők és a szakmai 
munkát segítők kiválasztására. 
Minél előbb szeretnénk szer-
ződést kötni a kiviteli tervek 
készítésére is. Van még egy sor 
olyan részletkérdés, amelyről 
fontos tájékoztatni az érintette-
ket és ismerni a véleményüket. 
Ilyen műszaki jellegű kérdések 
a belső bekötések, a szükséges 
tervek stb. Részletes felmérés 
készül minden érintett ingatlan-
ról, hamarosan újabb lakossági 
fórumokat, szakmai találkozó-
kat szervezünk a témában. 

Várhatóan nemsokára felkere-
sik a csatornázási programban 
érintett ingatlantulajdonosokat, 
egy részletes műszaki felmérés 
céljából. Kovács Pétert, az Érd 
és Térsége Társulás munkaszer-
vezetének vezetőjét kérdeztük 
ennek hátteréről.

A   várva várt beruházás 
megépíti az utcáinkban – köz-
területen – a csatornát. A gerinc-
vezetékre merőleges bekötő 
vezeték is megépül, egészen 
a telekhatáron belülre is. Sőt 
az általános gyakorlattal ellen-
tétben még a tisztítóidomot is 
tervezik megépíttetni a telek-
határon belül a nagyberuházás 
keretében – tudtuk meg a beru-
házás vezetőjétől. A tervek és 
engedélyek már megvannak, 
most ezek részletezése szüksé-
ges.

– Hol lesznek a bekötések az 
adott ingatlanon?

– A bekötési csonkok helyét 
egyeztetni kell a tulajdonosok-
kal, hogy hol építhető ki a leg-
kisebb költséggel  a bekötés. 
Lehetőleg ne legyen garázs-
behajtó burkolata alatt és ne 
essen egybe más közművekkel 
stb. A bekötővezeték gravitáci-
ós bekötés esetén a kerítésen 
belül, egy tisztító-ellenőrző 
aknában végződik. Eddig tart 
a beruházásból finanszírozott 
közös hálózat. Az ingatlanon 
keletkező szennyvizet a tisztí-
tó-ellenőrző aknába eljuttató 
csőrendszer kialakítása (belső 
bekötés) az ingatlantulajdonos 
feladata, ez nem része a közös 
beruházásnak.

A nemsokára induló felmérés 
során a helyszíni szemlét tartó 
mérnökök azzal kapcsolatban is 
végeznek egy felmérést –  külön 
mérés nélkül, csak  becsülve a 
helyszíneket –  mely házaknál 
valószínűsíthető, hogy gravitáció-
san nem beköthetők és átemelőt 
lesz kénytelen használni a rákö-
tő tulajdonos. A terveken már 
szerepel egy pár ilyen ingatlan, 
most azt is felmérjük, hogy van-
nak-e olyan esetek, amelyek az 
utcáról nem voltak megállapít-
hatóak. Ez esetben a telekhatá-
ron belül egy méterre lévő tisz-
tító-ellenőrző idom rendszerhez 
kell csatlakoztatni a házi szen-
nyvíz-átemelő nyomóvezetéket.  

– Hogyan történik majd a 
rákötés, milyen engedélyek kel-
lenek?

– A ma már meglévő háló-
zatra csatlakozás az érvényes 
üzemeltetői szabályzat alapján 
– a kiépítés költsége és a közmű-
fejlesztési díj nélkül – kb. 20-25 
ezer forintba kerül. Ebben benne 
van a tulajdoni lap, a helyszín-
rajz, a tervezés stb. költsége. Ezt 
szeretnénk a mostani projekt-
ben jelentősen és radikálisan 
csökkenteni, hogy ahol nagyon 
szükséges, ott se kerüljön többe 
kb. 6500 Ft-nál (a belső bekötés 

Közlemény

Csaknem 32 milliárdos
szennyvízberuházás kezdõdhet

Érden és térségében

Újabb lakossági
fórumok lesznek

Felmérések – napokon belül
kiépítés költsége természetesen 
ebben nem lesz benne!)

– Először is: az Érdi Csator-
namű Vízgazdálkodási Társulat 
tagjainak a társulathoz befize-
tendő  érdekeltségi hozzájáru-
láson kívül természetesen sem-
miféle külön csatlakozási díjat 
nem kell fizetni. Azt tervezzük, 
hogy a várható nagy mennyiség-
re tekintettel külön tervet csak a 
bonyolultabb esetekben legyen 
kötelező elkészíttetni (pl. több-
lakásos társasházak, illetve gaz-
dálkodó szervezetek esetén). A 
bekötés megépítésének szaksze-
rűségéhez és a felmérés során 
alkalmazott kérdőívben szerep-
lő legfontosabb szakmai adatok 
igazolásához azonban szüksé-
ges egy hozzáértő mérnök köz-
reműködése. A mérnök dolga 
továbbá, hogy a felmérés után 
később akár a házilagosan, akár 
külön kivitelező megbízásával 
elvégzett kivitelezés esetén iga-
zolja a szakszerűséget aláírá-
sával. 

– A korábban szükséges hely-
színrajzok és más dokumentu-
mok beszerzését nagy tételben 
megoldjuk, ezért ennek költ-
sége radikálisan csökkenthető. 
Ahol mégis terv készítéséhez 
ragaszkodik a megrendelő vagy 
a szabályok miatt ez kötelező, 
szeretnénk szintén a mennyi-
ség okán kedvezményt elérni, 
legalább a felére csökkentve a 
mérnöki díjat.

– Mit várhatnak el a tulajdo-
nosok a mérnöktől?

– Mindenképpen általunk akk-
reditált mérnöknek kell lennie, 
aki megismeri az érdi üzemelte-
tő szabványát, a beruházás fel-
tételeit és szabványos munkát 
végez, az általunk meghatározott  
dokumentációval. A nagy men-
nyiség okán az adminisztráció 
másképp követhetetlenné válna 
és szeretnénk elkerülni a külön-
böző árakat is. A szolgáltatásnak 
ki kell terjednie egy olyan egy-
szerű terv készítésére, amely 
tartalmazza a magassági ada-
tokat, egy anyagkiírást és egy 
tervezői költségvetést a belső 
bekötésre. Benne kell lennie 
továbbá két helyszíni szemlének 
(egy a bekötés megtervezése-
kor, majd egy a megépítéskor), 
a felelős mérnöki nyilatkozat-
nak a bekötés szakszerűségéről, 
valamint a teljes ügyintézésnek 

az üzemeltető és a lakos között. 
A szélhámosok megjelenésének 
elkerülése érdekében a mérnö-
kirodák megbízott dolgozóinál 
– köztük szakirányú képzettségű 
diákoknál – azonosító számmal 
ellátott igazolvány lesz, ezeket 
célszerű ellenőrizni, mielőtt 
beengedünk valakit a portánkra. 

– Mit jelent az, hogy egy ingat-
lan gravitációs úton nem köthe-
tő be?

– Az utca szintjénél mélyeb-
ben lévő házak csak akkor tud-
nak gravitációsan bekötni,  ha 
az utcai csatorna mélyebben fog 
haladni, mint a ház kitorkoló 
csonkja, és még a cső kifelé 
lejtéshez is marad kellő mély-
ség a földben. Ha ez semmikép-
pen nem megoldható, akkor két 
lehetőség marad. Vagy szivattyú-
aknát kell telepíteni a mélypont-
ra és nyomócsővel kell bekötni 
az utcai csatornacsatlakozásba, 
vagy a szomszédokkal össze-
fogva a mélyebben lévő utcába 
közösen kötnek be. Ekkor aki 
átengedi a szomszédját írásos 
megállapodásban szolgalmi 
jogot ad a magasabban fekvő 
szomszédnak a csővezeték  
átvezetésére a közös bekötésig. 

– Honnan lehet tudni, hogy 
az adott ház gravitációsan még 
beköthető, vagy szivattyúra van 
szükség? 

– Ehhez szintezni kell a hely-
színt – ezt tudja elkészíteni az 
előbbi kérdésekben bemutatott 
mérnök és a tervében lerajzolni. 
Szintén ő tud többféle megoldást 
javasolni, szivattyú típusokról, 
akna típusokról, vagy segítséget 
a szolgalmi jogos átvezetéshez.  

– Mikor indul a felmérés és hol 
kezdik?

– Szeretnénk minél előbb, 
akár napokon belül is indítani 
a felmérést. Egy pár utcát kivá-
lasztottunk, ahol az időigényt és 
a gyakran felmerülő kérdéseket 
tisztázzuk. Ezt követően kisebb 
területekre bontva a várost, min-
den ingatlantulajdonost fel fog-
nak keresni. Előtte mindenkép-
pen értesítik. Ahol telefonszámot 
adtak meg, ott igyekeznek így is 
egyeztetni.

– Hol lehet egyéni kérdésekkel 
érdeklődni?

– Telefonon, a 06-23/521- 
349-es telefonszámon, vagy a 
muszak@erdicsatornazas.hu 
e-mail címen. 

aktuális


