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Az érdi térségi szennyvíz-
tisztítási program keretében 
megépítendõ csatornahálózat 
csatlakozik a már meglévõ háló-
zatokhoz. Ennek köszönhetõen 
az ütemezés során nem egymás 
után, hanem egyszerre minden 
városrészben neki lehet fogni a 
munkáknak.

A mellékelt felosztás szerint 
a három település területét 

több ütemre és az ütemeken 
belül kisebb részegységekre 
osztották be. Az ütemeknél 
a betûjel a település nevébõl 
adódik. Érd vonatkozásá-
ban három ütem kerül kiala-
kításra. Az E-I. jelû ütem a 
városban megvalósuló egyéb 
– határidõhöz kötött és 
jellemzõen pályázati forrásból 
megvalósuló – építési progra-
mok alapján, az ezen építések 
ütemezését figyelembe véve 
került kialakításra (ez az úgy-
nevezett „nulladik ütem”). 

Az E-II. és E-III. ütemek 
kialakításánál a hálózatépítés 6 
részegységbe – „LOT” – sorolha-
tó. A besorolás a szakmai alkal-
massági feltételek teljesülése, a 
vízgyûjtõ területek függvényé-
ben, az átemelõk építését figye-
lembe véve történik. Egy-egy 
részegység egy vállalkozó meg-
bízásával önállóan megépíthetõ, 
szakmailag elkülöníthetõ rész-
terület. Megfigyelhetõ, hogy a 
kialakított részegységek furcsa 
alakzatot képeznek. Ennek 
az az oka, hogy alapvetõen 
mûszaki kritériumok, azaz a 
vízgyûjtõk kialakítása alapján 
osztották be. 

Fontos megjegyezni azt is, 
hogy az ütemek, illetve részegy-
ségek számozása nem a kivite-
lezés során megvalósuló sorren-
diséget jelenti! Tehát minden 
ütemben és minden részegy-
ségben csaknem azonos idõben 
kezdõdnek meg a munkák (az 
E-I. ütemet kivéve, a fentiek-
ben részletezett okok miatt). 
Ilyen szempontból tehát nincs 
jelentõsége annak, hogy egy 

utca az E-II. ütem 1. részegy-
ségébe vagy az E-III. ütem 3. 
részegységébe tartozik.

Korábban már írtunk róla, 
hogy az ütemezésnél a legfonto-
sabb szempontok a következõk: 
ahol a legközelebbi már meglévõ 
csatorna van, onnan kell folytat-
ni az építkezést. Ügyelni kell 
arra, hogy az építés során mely 
utcákat zárnak le egyszerre és 
melyeket nem szabad azonos 
idõben lezárni – erre készül egy 
úgynevezett „tiltómátrix”.

A vízelvezetéssel érintett terü-
letek is elõtérbe kell, hogy kerül-
jenek, mivel az építésnél ilyen 
esetben valószínûleg nehezebb 
feladatuk lesz a kivitelezõknek. 
A talajvizes területeknél a vákuu-
mos leszívást gazdaságosan a 
folyamatos építéssel, az egymás 
melletti utcák építésével prakti-
kus végezni, ezért a talajvizes 
területeken a lehetséges mérté-
kig tömbösen kell építkezni.

A következõ fontos szempont 
pedig az, hogy a megépült csa-

tornahálózatot csak akkor lehet 
üzembe helyezni, ha ahhoz 
megvan a szükséges szennyvíz-
tisztítási kapacitás is. A projekt 
ütemezése szerint a tisztító 
teljes kapacitással 2012 végén 
kezd el mûködni.

A kiviteli tervek készítése 
során több javaslat is készül az 
ütemezésre. Az egyes – utcákra 
lebontott – ütemezést azonban 
akkor lehet véglegesnek tekinte-
ni és akkor érdemes róla beszél-
ni, ha lezajlott a közbeszerzé-
si eljárás és megvan az adott 
területre a nyertes kivitelezõ. 
Ennek az az oka, hogy a kivite-
lezést végzõk pontosan az eljá-
rás során és után adják meg 
az ütemezést (természetesen a 
tervezõ javaslatait figyelembe 
véve). A másik ok, hogy nagy-
ban függ az ütemezés a munká-
latok kezdésének idõpontjától. 
A kezdés pontos idõpontja 
– országosan tapasztaltak sze-
rint – a legnagyobb jó szándék 
mellett sem pontosítható, mivel 
a közbeszerzések sokszor várat-
lan fordulatokat hoznak.

Korábban értesülhetett 
róla a közvélemény, hogy az 
E-I. ütem esetén folyamatban 
van a közbeszerzési eljárás, 
hamarosan lejár az ajánlatté-
teli határidõ. A további üte-
mekre nézve a minisztériumi 
minõségbiztosítást követõen 
jelenhetnek meg a felhívások. 
Ha a jogorvoslati idõszakban 
nem érkezik sok támadás, az 
elsõ fél évben az E-I. ütem-
ben, míg a továbbiakban õsszel 
megkezdõdhetnek a kivitelezési 
munkák.

Egyszerre lehet kezdeni a csatornaépítést 

a város minden részén

Tenderfelosztás, Érd

Ütem Rész- 
egység

Érintett  
városrész

E-I. ütem LOT1 Erzsébetváros 
(RÁVNA)
Lőcsei utca
Iparos utca

E-II. ütem LOT1
Óváros
Újváros
Városközpont
Tusculanum
Újtelep
Tisztviselőtelep

LOT2
Újtelep
Alsó-Parkváros
Tusculanum
Postástelep

LOT3
Városközpont
Postástelep
Fenyves-Parkváros
Alsó-Parkváros

E-III. ütem LOT1
Újváros
Óváros

LOT2
Érdliget
Parkváros

     LOT3
Vincellér
Parkváros
Fenyves-Parkváros

Ütemezés és részegységek

információk

Tisztelt Érdi Polgárok!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott a Közép-magyaror-
szági Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű 
pályázatán, amely alapján megújul és 
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. október 26-
tól megkezdődött. A beruházás befe-
jezésének határideje 2010. december 
20. A beruházás ideje alatt a szakorvosi 
rendelőintézet zavartalanul folytatja a 
betegellátást. Természetesen az építéski-
vitelezés óhatatlanul is kellemetlensége-
ket okoz, hisz a rendelőintézetet ezentúl 
csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. 
Kérjük megértésüket és türelmüket a 
beruházás alatt.

T. Mészáros András
polgármester

Közérdekû tájékoztatás

Érdi Városi
Polgárõr Egyesület

2030 Érd, Fûtõ u. 41.

Ügyfélfogadás:
minden hónap 
elsõ péntekén

17–18 óra között.
Lakossági bejelentés:

0–24 óráig.
Telefon: 06-23/374-459

06-30/621-2596 
06-30/621-2580 

Macsotay Tibor elnök


