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Mindezt Antunovits Antal 
önkormányzati képviselõ 
mondta el az Érdi Újság mun‑
katársának.

– Mindez annak tulajdonítha‑
tó, hogy a polgármester és a pol‑
gármesteri hivatal munkatársai 
mindent elkövettek azért, hogy 
eredményesen pályázhassunk 
erre a munkálatra – tette hozzá 
a képviselõ.

Antunovits Antal megelége‑
déssel nyugtázta, hogy válasz‑
tókerületében régi panaszt 
orvosolnak, amikor végre – két 

korábbi sikertelen önkormány‑
zati ciklus után – megoldódik a 
Béke téren a 7‑es, a 6‑os és a 3‑
as épületek elõtt az aszfaltozás, 
és megújul az épületek elõtti 
járdaszakasz is.

– Amikor önkormányzati 
képviselõ lettem, szerencsémre 
és az itt lakók megelégedésé‑
re, panaszomat meghallgatta 
az ügy iránt elkötelezett egyik 
lokálpatrióta, akivel egyetér‑
tettünk abban, hogy lehetõleg 
gyorsan lépni kell, mert áldatlan 
állapotok alakultak ki a lakó‑
telepen, amikor tönkretették az 
utat és a járdát – közölte az 
önkormányzati képviselõ.

Antunovits Antal jelezte, az 
önkormányzat csak úgy tudta 
megoldani a kialakult helyzetet, 
hogy döntött arról: csak abban 
az esetben kapja meg a lakhatá‑
si engedélyt a Hajduk János által 
tervezett és kivitelezett épület, 
ha körforgalomtól körforgalo‑
mig terjedõ szakaszon elvégzik 
a felújítási munkálatokat. 

– Köszönet érte – mondta 
errõl a képviselõ.

A város egyik legforgalma‑
sabb részérõl van szó, ezért is 
fontos, hogy mindenki meg‑
elégedésére alakuljon ki az új 

arculat. A lakók jelezték, hogy 
a második körforgalomnál, az 
Enikõ utcai lakóház elõtt van 
egy nagyon elhanyagolt állapo‑
tú, 200 négyzetméteres terület, 
amelyet szükséges lenne felújí‑
tani. Ez is megtörtént.

– Ötmillió forint az erre 
az esztendõre megállapított 
képviselõi keretem, ennek egy 
részébõl szeretném felújíttatni 
az egyik lakótelepi játékteret, de 
az európai uniós normák szin‑
te lehetetlenné teszik a beru‑
házás megvalósítását, hiszen 
egy minden követelménynek 
megfelelõ játék mintegy három‑
millió forintba kerül. Legutóbb 
a lengyelországi testvértelepü‑
lésen voltam hivatalos úton, 
ahol felvettem a kapcsolatot 
szlovák és lengyel barátainkkal, 
reményeim szerint talán sikerül 
olcsóbban megvásárolni tõlük 
az említett játékot – mondta 
Antunovits Antal.

Azt is elmondta a képviselõ, 
hogy megújult az Ágnes utca, 
az Angyalka utca környékén 
elkészültek a parkolóhelyek, a 
lakótelepen elkészült a lépcsõ, 
bevezették a kábeltelevíziót 860 
ezer forintért, és 680 ezer forin‑
tot szántak fásításra.

– Sajnos nem mindenki tekin‑
ti otthonának a lakóhelyét, a 
kutyák miatt elpusztult, kiszá‑
radt valamennyi elültetett tuja, 
és a 480 darab elültetett bokor 
szép lassan eltûnt. Néhányan 
biztosan azt gondolták, azért 
vettük a bokrokat, hogy azok a 
saját kertjeikben díszelegjenek 
– tette hozzá a képviselõ.

Antunovits Antal megelé‑
gedéssel nyugtázza, hogy az 
önkormányzatnak és a pol‑
gármesternek köszönhetõen 
megkezdõdött a járdaprogram, 
amelynek elsõ jelét már látni 
lehet a Kornélia utcában. Nem 
volt könnyû a gyermekek közle‑
kedése, ugrálni kellett a gépko‑
csik elõl, de most végre bizton‑
ságosan tudnak majd iskolába 
járni, és az ott élõk öröme sem 
elhanyagolható, mert ott soha 
nem volt járda kialakítva.

– Nem könnyû dolog eldön‑
teni, melyik szakaszokon épít‑
sünk járdát a rendelkezésemre 
álló mintegy kétmilliós nagysá‑

Tervek, elképzelések és tények a körzetben
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Csaknem harmincéves gond oldódik meg a közeljövõben 
a  Ravna  vízelvezetési  rendszerének  kiépítésével,  és 
miután 2009. június 29-én befejezõdött a közbeszerzé-
si eljárás, július végén elkezdõdhetnek a munkálatok, 
amennyiben senki nem emel törvényességi kifogást.

gú összegekbõl úgy, hogy min‑
denki elégedett legyen. Végül 
is megállapodtunk abban, hogy 
a Budai út körforgalomtól a 
Tesco áruházig tartó szakaszán 
fog megújulni a járda, hiszen 
a jelzések szerint is gyalázatos 
állapotban van az ottani sza‑
kasz. Ugyancsak tervezzük a 
lakótelepen a járdák felújítást is 
– mondta Antunovits Antal.

A képviselõ tervezi a lakótele‑
pen elhelyezett padok kulturált 
megközelítését is: minden pad 
elõtt betonburkolat teszi majd 
élvezhetõvé az ott‑tartozkodást 
télen‑nyáron.

– Az eltelt húsz esztendõ min‑
den hiányát és mulasztását nem 
lehet két és fél év alatt pótolni, 
mert akár 20‑30 millió forintot 
is el lehetne itt költeni pilla‑
natok alatt, de ilyen körülmé‑
nyek közepette is kötelességem 
a köz szolgálata – közölte a 
képviselõ.

Antunovits Antal tervei között 
szerepel a 10‑es épület mellet‑
ti víztározónak az elbontása, 
amelynek helyére szintén egy 
játszóteret szeretne kialakítani az 
ott élõ gyermekek és szülők meg‑
elégedésére.

 Papp János

Szilárd burkolatot kapott a járda

Játszótér a kerítés mögött

helyi társadalom

Paragrafus
Idén  július 1‑jétõl a tizennyolca‑
dik életévét betöltött azonos nemû 
élettársak a kapcsolatukat bejegy‑
zett élettársi kapcsolatként tehetik 
hivatalossá. Természetesen ez a 
fajta kapcsolat sem minden esetben 
örökéletû. A bejegyzett élettársi 
kapcsolat is megszûnhet, például 
az egyik bejegyzett élettárs halá‑
lával, bírósági felbontással vagy a 
közjegyzõ általi megszüntetéssel. 
A házasság megszûnésének esete‑
ivel ellentétben a bejegyzett élet‑
társi kapcsolat tehát megszûnhet 
azáltal is, hogy azt a közjegyzõ 
megszünteti – itt fejeztük be írá‑
sunk elõzõ részét.

A közjegyzõ csak akkor jogo‑
sult a bejegyzett élettársi kap‑
csolat megszüntetésére, ha azt a 
bejegyzett élettársak befolyásmen‑
tesen és közösen kérik, valamint 
egyik bejegyzett élettársnak sincs 
olyan gyermeke, akinek tartására 
a bejegyzett élettársak közösen 
kötelezettek. Ugyancsak feltétel az 
is, hogy az élettársak megegyez‑
zenek az õket egymással szemben 
terhelõ tartás, a közös lakás hasz‑
nálata, valamint – az ingatlanon 
fennálló közös tulajdon megszün‑
tetése kivételével – a bejegyzett 
élettársi közös vagyon megosztása 
kérdésében, és megállapodásukat 
közjegyzõi okiratba vagy ügyvéd 
által ellenjegyzett magánokiratba 
foglaltatják. 

Amennyiben a bejegyzett élettár‑
sak bármelyike cselekvõképtelen, 

illetve korlátozottan cselekvõképes, 
akkor csak a bíróság bonthatja csak 
fel az élettársi kapcsolatot. 

A közjegyzõ a feleket szemé‑
lyesen meghallgatja, és a meg‑
hallgatás során dönt a feleknek az 
õket egymással szemben terhelõ 
tartásról, a közös lakás használa‑
táról és az élettársi közös vagyon 
megosztásáról szóló egyezség 
jóváhagyásáról. Ezt követõen vég‑
zést hoz a felek bejegyzett élettársi 
kapcsolata megszüntetésérõl. Ha 
bármelyik fél nem jelenik meg 
személyesen a közjegyzõ elõtt, és 
nem kérte korábban a meghall‑
gatás elhalasztását sem, akkor a 
közjegyzõ az eljárást megszün‑
teti. A közjegyzõ eljárása végez‑
tével, a bejegyzett élettársi kap‑
csolatot megszüntetõ végzést öt 
munkanapon belül megküldi az 
illetékes anyakönyvvezetõnek. Az 
anyakönyvvezetõ a megszüntetés 
tényét bevezeti a „bejegyzett élet‑
társi kapcsolatok anyakönyvébe”.

Minden olyan esetben, amikor 
a közjegyzõ nem jogosult eljár‑
ni, illetve a felek a bírósági utat 
választják, a bejegyzett élettár‑
si kapcsolat megszüntetésérõl a 
bíróság jogosult döntést hozni. A 
bíróság a bejegyzett élettársi kap‑
csolat megszüntetésére a házasság 
megszûnésére vonatkozó jogsza‑
bályi rendelkezéseket alkalmazza.

Dr. Kacsarovszky Csilla 
ügyvéd
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