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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden hónap 
második kedd-

jén 16.00 órától a Polgárok 
Háza 117. termében, tele-
fonos egyeztetés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

Az érdi szennyvíztisztító 
telepen a múlt héten nagy 
érdeklõdés mellett mutat-
ta be a sajtó képviselõinek 
Szabó Imre környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter 
és T. Mészáros András, 
Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere az „Érd 
és térsége szennyvíz-
tisztító telep rekonstruk-
ciója és bõvítése és a 
szennyvízelvezetõ rend-
szer fejlesztése” című 
uniós nagyprojektet. 
A projekt eredményeként Érden, 
Tárnokon és Diósdon a helyi 
csatornázottság aránya 95 száza-
lékra nő, a szennyvíztisztító telep 
napi kapacitását pedig 15 ezer 
köbméterre emelik, és javítják 
a tisztítás hatásfokát is. Az ese-
ményen megjelent Spéth Géza, 
Diósd polgármestere, Szolnoki 
Gábor, Tárnok első embere, a 
helyi képviselő-testületek tagjai, 
valamint a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, a Cowi 
Magyarország Kft. és az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft. képvi-
selői.

Szabó Imre környezetvédel-
mi és vízügyi miniszter jelez-
te, hogy az érdi nagyberuházás 
egy nagy európai uniós pro-
jekt része, amely célul tűzte 
ki a Duna rehabilitációját is. 
Szeretnék elérni, hogy a Duna 
teljes szakasza a növény- és 
állatvilág számára ismét kiváló 
minőségű vizet adjon, így végső 
soron ismét lehetővé váljék a 

Duna-parti települések lakói 
számára a fürdés is.

– Nem az a lényeg, hogy egy 
több mint 30 milliárdos beru-
házásról van szó, hanem az a 
fontos, hogy mindhárom tele-
pülésen kiépül a szennyvízcsa-
torna, új vezeték születik és 95 
százalékos lesz a csatornázott-
ság. Olyan vízminőséget tudunk 
majd biztosítani, amely hozzá-
járul a környezet védelméhez, 
valamint a Duna vízbázisának 
és minőségének a javításához 
– tette hozzá a miniszter.

Szabó Imre elmondása sze-

rint nagy eredménynek, hogy 
végre lehetőség teremtődik rá; 
Pest megye legnagyobb váro-
sáról ne mondhassa senki azt, 
hogy csupán 23-24 százalékos 
csatornázottsággal rendelkezik.

– Érden értékes vízbázis van, 
amit meg kell óvni, és tudatosí-
tani kell mindenkiben, hogy ez 
a vízbázis szolgáltatja a minden-
napi élethez szükséges vizet. 

Magyarországon kitűnőek az 
adottságok, jók a lehetőségek, 
és ha továbbra is jó gazdaként 
fogunk bánni e stratégiai kinc-
csel, akkor hosszú távon bizto-
sítani tudjuk az itt élők számára 
ezt a nélkülözhetetlen szolgálta-
tást – jelentette ki  Szabó Imre.

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 minősé-
gének javítása jelentősen hoz-
zájárul a térség ivóvízellátását 
biztosító vízbázis környezeti 
állapotának javításához 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, illetve 
rekonstruálnak. Ezzel a három 
településen a csatornázottság 
95%-ra nő. A csatornával ellátott 
lakások száma jelenleg 7310, a 
projekt befejeztével ez 36 ezer 
286 lakásra bővül. 

Az érdi szennyvíztisztító 
telep jelenlegi kapacitása nem 
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 ezer négyzetméter 
lesz. Kiépül a biológiai tisztítási 
fokozat, és a tápanyag-eltávolí-
tás is megoldott lesz. A beruhá-
zás 31,39 milliárd forintba kerül, 
ehhez a Környezet és Energia 
Operatív Program 24,45 milli-
árd forint támogatást biztosít. 
A beruházási időszak 2009-ben 
kezdődik, a befejezés 2012-ben 
várható.

T. Mészáros András polgár-
mester arra emlékeztetett, hogy 
Érden 1975 óta folynak próbál-
kozások a csatornarendszer 
kiépítésére és a szennyvíztisztí-
tási fejlesztések megkezdésére, 
de csak most lett lehetőség a 
tervek valóra váltására, akár-
csak a szomszédos Diósd és 
Tárnok településeken is.

 – A három település össze-
fogott, hogy végre valósuljon 
meg a csatornázási program 
és a szennyvíztisztítás, amely 
emberibb körülményeket teremt 
csaknem százezer itt élő ember 
számára – mondta T. Mészáros 
András.

A polgármester örvendetes-
nek nevezte, hogy mindhárom 
településen rekordidő alatt sike-
rült létrehozni a csatornamű 
társulatokat, amelyek lényegé-
ben a finanszírozás alapját biz-
tosítják.

– Látni kell, hogy a szakma 
is összefogott ebben a kérdés-
ben, és azt hiszem, ezek után 
bátran kijelenthetem, igaz az 
a mondás, amely szerint Érd 
sikerre van ítélve – mondta a 
polgármester.

 Papp János

Érd sikerre van ítélve – állítja Érd polgármestere

A szennyvízberuházás javítja  
a Duna vízminõségét is

A sajtóbemutatót  követően  tett  fel  néhány  kérdést  az  Érdi 
Újság munkatársa T. Mészáros András polgármesternek.

– Az érdiek számára miért fontos a környezetvédelmi 
miniszter látogatása?

–  Szabó  Imre  környezetvédelmi  és  vízügyi  miniszter 
2009.  szeptember  2-án  személyesen  adta  át  a  település 
polgármesterének a csatornaszerződés egyik eredeti példá-
nyát, amely egy 31 milliárd forintos nagyberuházást jelent 
Érd,  Diósd  és  Tárnok  számára.  Tudni  kell,  hogy  ezzel  Érd 
legújabbkori  legnagyobb  volumenű  beruházása  kezdődik, 
amely számos kedvező következménnyel jár: a munkálatok 
után  ki  lehet  majd  használni  az  M6-os  összes  kedvező 
lehetőségét, fejleszteni tudjuk a város ipari parkját, a szol-
gáltatásokat, és – ne feledje senki – ugrásszerűen fejlődik 
az itt élő emberek életminősége is.

– Érd valamikor büszke volt arra, hogy Duna-parti telepü-
lésként tartották számon…

–  Most  is  Duna-parti  város  Érd,  csak  ezt  nem  érzékelik 
az itt lakók, de ezzel a csatornázással a Duna ismét használ-
ható folyóvá válik, és ismét élet költözik majd a Duna jobb 
partjára,  ahol  minden  lehetőség  adva  lesz  a  fürdőzésre,  a 
kikapcsolódásra és a vízi sportok művelésére.

– Vannak, akik adóssághalmozással vádolják a városvezetést.

– Az tény, hogy soha annyi fejlesztésre szánt pénze nem 
volt Érdnek, mint most, de igaztalanok azok a vádak, ame-
lyek  időnként  felröppennek,  hogy  adósságot  halmozunk 
fel.  Az  adósságot  nem  a  jelenlegi  városvezetés  halmozta 
fel, hanem az elmúlt 16 esztendő. Mi nem teszünk semmi 
mást,  csak  megpróbáljuk  azokat  az  igényeket  teljesíteni, 
amelyeket megkövetel a XXI. század.

– Mi történik Brüsszel jóváhagyása után?
–  Ahogy  a  miniszter  úr  is  elmondta,  meg  kell  várni 

a  brüsszeli  döntéshozók  véleményét,  remélhetőleg  októ-
berben  megérkezik  a  beruházást  támogató  vélemény,  és 
mi  abban  a  pillanatban  kiírjuk  a  kivitelezési  közbeszerzési 
pályázatokat.  Erre  különösképpen  ügyelni  fogunk,  mert 
nagy figyelmet igényel a közbeszerzés korrekt lebonyolítá-
sa. A beruházás munkálatainak sorrendjét figyelembe véve 
először  a  szennyvíztisztítóra  és  a  hálózatfejlesztésre  szóló 
közbeszerzési  pályázatokat  írjuk  ki,  és  nagyon  remélem, 
hogy  jövő  márciusban  eredményt  tudunk  hirdetni,  érvé-
nyesek lesznek a pályázatok, és ha minden jól alakul, akkor 
2010 nyarán megkezdődik a szennyvíztisztító építése, 2012 
decemberéig pedig befejeződik az egész építkezés.

– Bizakodhatnak-e az érdi vállalkozók abban, hogy mun-
kához és pénzhez jutnak?

–  A  közelmúltban  tartottunk  egy  vállalkozói  és  egy 
lakossági fórumot is, ahol szó esett ezekről a lehetőségekről. 
Tulajdonképpen  két  területen  is  munkához  juthatnak  az 
érdi vállalkozók: egyrészt a nagyberuházás kivitelezésénél, 
másrészt pedig a városi vezetékek tervezése és kivitelezése 
során. Mi azt szeretnénk, hogy Érden, Diósdon és Tárnokon 
mintegy 25 százalékos alvállalkozói szolgáltatással kapcso-
lódjanak be a helyi vállalkozóink a kivitelezésbe, de azt sem 
szabad  elfeledni,  hogy  csupán  Érden  17  ezer  bekötés  vár 
a  vállalkozókra,  ami  azt  jelenti,  hogy  száz  kilométer  hos-
szú  vezetéket  kell  megtervezni  és  megépíteni.  Szeretnénk 
létrehozni  egy  konzorciumot,  amely  nyomott  áron  ugyan, 
de tisztességes hasznot hozna a  tervezőknek és a kivitele-
zőknek is.

– Ön most a sajtó képviselői előtt az összefogás szép pél-
dájaként említette a nagyberuházást. Az érdi közgyűlésben is 
egyhangú volt a szavazás?

–  A  szavazás  egyhangú  volt,  de  egészen  különleges 
helyzet alakult ki, amikor dönteni kellett, mert a szocialista 
frakció  tagjai  máig  ismeretlen  okok  miatt,  kikapcsolták 
szavazógépeiket,  így  csak  17  igen  szavazattal  fogadta  el  a 
testület a csatornázási program elindítását.

  P. J.

Kiírják a közbeszerzési pályázatokat

A jelenlegi szennyvíztisztító telep napi kapacitását 15 ezer köbméterre növelik
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Mészáros András Érd polgármestere és Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a sajtóbemutatón


