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Társulati hírek
Mikor érkezik az LTP egyenle-
gértesítő?
Az OTP Lakástakarék-pénztár-
tól az éves számlaegyenleget 
a takarékoskodás első évének 
lezárása után kapja meg a tár-
sulati tag. A folyamat a követke-
zőképpen zajlik:
aki 2008. október hónapban 
fizette be az első részletet, 
annak ez az első megtakarítási 
hónapja. A „megtakarítási év” 
tehát 2009. október 30-án zárult. 
Ezt követően az LTP elküldte az 
állami támogatás iránti igényt 
a Magyar Államkincstárnak, és 
jóváírta a társulati tag számlá-
ján. Tehát ebben az esetben az 
LTP 2009. november 30-al készí-
tett számlaegyenleget, amelyen 
a következők szerepelnek:
– számlanyitási díj (amelyet a 
legtöbb esetben az önkormány-
zat fizetett meg a társulati tag 
helyett): 2.200 Ft
– havonta 1.820 Ft megtakarítá-
si rész (a társulathoz befizetett 
2.605 Ft-ból ezt utaljuk át, a 
többi a banki előfinanszírozás 
költségeire és a társulati műkö-
désre ad fedezetet)
– a havi LTP számlavezetési díj 
(150 Ft/hó)
– a jóváírt állami támogatás és 
kamatok összege
Amennyiben a takarékoskodást 
később kezdte meg, mint 2008. 
október, akkor a megtakarítási 
év ennyi hónappal később kez-
dődik el (tehát 2008. novembe-
ri kezdés esetén 2010. február 
hónap folyamán kell megkapni a 
számlakivonatot és így tovább).

Hol lehet ellenőrizni a befize-
téseket?
A nap bármely órájában ellen-
őrizni lehet a beérkezett és 
feldolgozott befizetéseket a 
http://www.erdicsatornazas.hu 
oldalon, a befizető-azonosító 
megadásával.

Második értesítést kaptak 
akik egy összegben vállalták 
és még nem fizették be
Az elmúlt héten kézbesítette a 
posta azokat a leveleket, ame-
lyeket azok kaptak, akik még 
nem fizették be az egyösszegű 
hozzájárulást. Ez a levél már 
a második levél volt, az elsőt 
2009. október elején küldtük 
ki. Mindkét levelet ajánlottan 
küldtük az ismert és felkutatott 
címre. A kiküldött levelek nyo-
mán óriási az ügyfélforgalom az 
Alispán u. 8 szám alatti irodá-
ban és telefonon is.
Sokan jeleztek vissza, hogy - 
állításuk szerint – ők nem kap-
ták meg az első értesítést. Ilyen 
esetekben azt tudjuk elmonda-
ni, hogy mi mindenkinek aján-
lott levélben elküldtük, és ezt 
bizonyítani is tudjuk. Második 
értesítőt csak az kapott, aki az 
első értesítés után nem fizette 

Pár évtizede még nem sokat 
törõdtek vele, ám ma már a 
környezettudatosságra való 
nevelés kiemelten fontossá 
vált, nemcsak otthon, hanem 
az óvodákban, iskolákban 
is. A Kisfenyves Óvodában 
évek óta mûködik egy játé-
kos energiatakarékossági 
program: egyszerû, hatékony 
és olcsó – mindössze egy kis 
gyûjtõfüzet és némi odafigye-
lés kell hozzá.

A kisgyerekek, mire óvodá-
ba mennek, optimális esetben 
elsajátítják otthon a kulturált 
viselkedés legelemibb szabá-
lyait. Többé-kevésbé önállóan 
esznek, tisztálkodnak, öltöz-
ködnek, sõt, megtanulják 
azt is, hol a szemét helye. Ez 
pár éve még elég is volt, ma 
viszont, mikor a tudósok és 
környezetvédõk egyre-másra 
kondítják meg felettünk – job-
ban mondva Földünk felett 
– a vészharangot, a környe-
zettudatosságra való nevelést, 
példamutatást sem lehet elég 
korán kezdeni. A Kisfenyves 
Óvodában évek óta mûködik 
egy játékos program, amely-
nek keretében a gyerekek meg-
tanulják, hogyan lehet takaré-
koskodni a vízzel és az energi-
ával: azok a szemfülesek, akik 
észreveszik, hogy nappal feles-
legesen ég a villany a csoport-
szobában, csepeg a mosdóban 
a csap, és ezt jelzik az óvó néni-
nek, jutalompontokhoz jutnak, 
a legtöbbet összegyûjtõk pedig 
a jeles környezetvédelmi világ-

napokon – amelyekrõl az óvo-
dában mindig megemlékeznek 
– ajándékot kapnak.

– Legközelebb március 22-
én, a Víz Világnapján összesít-
jük az elért pontokat, ajándé-
kozzuk meg a környezetükre 
leginkább odafigyelõ gyereke-
ket. Programunkhoz szeret-
nénk megnyerni az áram- és 
a vízszolgáltatót, hátha segít-
ségükkel még maradandóbbá 
tehetjük ezt a napot – mondta 
Nagy Éva tagintézmény-vezetõ. 
Az óvodai minta önmagában 
persze nem elég, sok múlik 
azon is, otthon mit látnak a 
gyerekek – igaz, az is elõfordul, 
hogy a gyerek az óvodai pél-
dát viszi haza, és „neveli” a 
családot. 

– Sok természetközpontú 
programunk van, ezek szerves 

része a környezetünk védelmé-
re való odafigyelés. Hangsúlyt 
fektetünk a hulladékkezelés-
re is: gyûjtjük a PET-palackok 
kupakjait, és elmagyarázzuk a 
kicsiknek a szelektív konténe-
rek használatát – sorolta Nagy 
Éva, hangsúlyozva: a környe-
zettudatosság akkor válik éle-
tünk szerves részéve, ha már 
kisgyerekkorban természetessé 
válik. A tagintézmény-vezetõ 
hozzátette azt is: fontos lenne, 
hogy a gyerekek minél több 
élményt gyûjtsenek erdõn-
mezõn. 

– Sajnos, manapság nem a 
kirándulások, hanem a játszó-
házi foglalkozások a divatosak, 
pedig a szabad levegõn való 
mozgás, gyûjtögetés, a csalá-
di együttlét rendkívül fontos 
– húzta alá az óvónõ. Á. K.

Felhívás 
Óvodai beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és 
Művelődési Bizottsága az Önkormányzat 
által fenntartott óvodákra az alábbi beíra-
tási időpontokat határozta meg: 

2010. április 6. (kedd): 8-13 óráig
2010. április 7. (szerda): 10-18 óráig
2010. április 8. (csütörtök): 13-18 óráig.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 65. § (1) bekezdése szerint:

„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehe-
tő fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti. Az újonnan 
jelentkező gyermekek fogadása az óvodai 
nevelési évben folyamatosan történik.”

A törvény 24. §-a szerint: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától 

a tankötelezettség – e törvény 6.§-ának 
(2) bekezdésében meghatározottak szerinti 

– kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, 
a teljes óvodai életet magában foglaló fog-
lalkozások keretében folyik.

 Az óvoda a gyermek hároméves korától 
ellátja – a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvényben megha-
tározottak szerint – a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is.

 A gyermek – ha e törvény másképp 
nem rendelkezik – abban az évben, amely-
ben az ötödik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának 
(1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyer-
meket kérelemre – ha családi körülményei, 
képességének kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja – az óvoda vezetője 
felmentse az óvodai nevelés kötelezett-
sége alól.  

A beíratáshoz a következő iratokra van 
szükség: • A szülő (gondviselő) személyi 
igazolványa, • A gyermek születési anya-
könyvi kivonata, • Lakcímbejelentő.
 Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Felhívás 
bölcsődei ellátásra  
való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenn-
tartott bölcsődékben az alábbi beíratási időpontokat 
határozza meg:
2010. március 1. (hétfő) napjától–2010. április 15. 
(csütörtök) napjáig mindennap 9.00-12.00 óráig
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) bekezdése alapján 
a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyer-
mekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. 
számú rendeletének 5.§-nak (10) bekezdése szabá-
lyozza az ellátás igénybevételének módját:
„(10) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet 
– tárgyév szeptember 1. napjától történő felvételhez 
– a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani tárgyév március 1. napjától április 15. 
napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérel-
mekről legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. 
A határidőn túl benyújtott kérelmeket az intézmény 
vezetője előjegyzésbe veheti.”
Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van 
szükség: • Születési anyakönyvi kivonat, • Lak-
címbejelentő, • Munkáltatói igazolás, • Jövede-
lemigazolás 
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője 

Felhívás
pedagógusoknak adományozható 
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre
Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelek adományozása a felsőokta-
tásról szóló többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény 65.§. (3) bekezdése 
alapján a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónőknek (továbbiakban: pedagógusoknak), akik okle-
velüket 50, 60, 65 valamint 70 éve szerezték meg, és a nevelő-oktató munkában 
legalább 30 évet eltöltöttek, arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél 
adható.
A jubileumi oklevelek átadására minden évben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
ünnepélyes tanévnyitóján kerül sor, aminek pontos helyéről és időpontjáról az 
érintetteket a főiskola meghívóban értesíti.
A jubileumi oklevél adományozása iránti kérelmet a jogosult pedagógus a lakhely 
szerinti illetékessége (Pest megyei állandó lakhellyel rendelkezők) vagy az egy-
házi pedagógusképző intézetben szerzett végzettsége alapján nyújthatja be Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai Irodáján (Érd, Alsó u. 
3. Polgárok Háza) ügyfélfogadási időben (hétfő: 13- 18,30 óra; szerda: 8 – 16,30 
óra), illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
A kérelemhez csatolni kell (első alkalommal):
–  a működésnek az előírt időre kiterjedő, a pedagógiai tevékenységet is tartal-

mazó részletes önéletrajzot,
–  az utolsó munkahely javaslatát,
–  a szakképesítést tanúsító oklevél másolatát
A kérelmező, ha részesült már jubileumi oklevélben, akkor csak annak fénymá-
solatát kell a fenti címre eljuttatni.
Ha a kérelmező több diplomával rendelkezik, akkor mindegyikre jár a díszdiplo-
ma a fentiek szerint.
A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha erre a célra támogatást nyújt az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium, akkor a pénzjutalmat a főiskola továbbítja a 
díszdiplomások lakcímére.
A kérelem benyújtásának határideje: 2010. március 26.,  a Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Irodáján

Ügyintéző: Pató Anna  
Telefonszám.:  06-23-522-349

Lámpaoltásért jutalompontEgyenlegértesítõtõl a befizetés ellenõrzéséig
be a hozzájárulást vagy nem 
kért részletfizetést. Sajnos, 
korábban több ezer levelet 
viszszahozott a posta, mint át 
nem vett levelet. A Társulatnál a 
kiküldött levelekről nyilvántar-
tás van, tehát mindig pontosan 
visszakereshető és igazolható 
az elküldés ténye.
Fontos tudni azt is, hogy a 
Társulat önálló jogi személy, 
semmilyen adatot nem kaphat 
sem az önkormányzattól vagy 
más közműszolgáltatóktól a 
tulajdonosok levelezési címéről, 
ha az nem a szóban forgó ingat-
lanban van. Tehát az, hogy vala-
ki az adócsekket vagy a közüze-
mi számlákat levelezési címére 
kapja, az nem jelenti azt, hogy 
mi azt megismerhetjük. Ennek 
kiderítésére – ha a tulajdonos 
nem közölte velünk – egyetlen 
mód van: le kellett kérnünk a 
földhivataltól a tulajdoni lapo-
kat ezekben az esetekben. 
Mivel megalakulás után felté-
telezni lehetett, hogy a legtöbb 
esetben az ingatlan tulajdonosá-
nak címe megegyezik az ingat-
lan címével, ezért nyilvánvaló, 
hogy pénzpocsékolás lett volna 
minden egyes érintett ingatlan-
ra (17.500) egyenként, sok mil-
lió forintért lekérni a tulajdoni 
lapokat. Ezért csak azokban az 
esetekben kértük le, amikor a 
posta visszahozta egy adott cím-
ről, mint kézbesíthetetlen leve-
let. Ezek után pedig a tulajdoni 
lapon szereplő címre küldtük el 
újból a második felszólítást.

Mit tegyen aki már fizeti a 
részleteket és mégis kapott 
értesítést?
A kiküldött levelünkben kértük, 
hogy ha hibát észlelnek, jelez-
zék felénk. Ennek megfelelően 
több olyan jelzés is érkezett, 
hogy egy adott ingatlan vonat-
kozásában egy másik ügyfélszá-

mon már fizetik a részleteket 
és most mégis kaptak értesí-
tést. Az érintettektől ezúton is 
elnézést kérünk, és köszönjük, 
hogy segítenek tisztázni a rész-
leteket! Minden egyes jelzést 
egyenként ki kell vizsgálnunk. 
Ennek az az oka, hogy több 
esetben nem egyértelmű, hogy 
hiba lenne, hisz előfordult, 
hogy két szomszédos teleknek 
ugyanaz a személy a tulajdono-
sa és ő korábban úgy gondolta, 
hogy csak egyik telek után kell 
fizetni a hozzájárulást. Az is 
előfordult, hogy az egyik telek 
tulajdonosa a férj, a másik telek 
a feleség nevén volt. Ezért a 
későbbi félreértések elkerü-
lése érdekében meg kell győ-
ződnünk róla, hogy minden a 
szabályoknak megfelelően van 
felvéve a nyilvántartásunkba. 
Természetesen, ha szükséges, 
javítjuk nyilvántartásunkat! 
Csak az érintett tulajdonosok 
segítségével tudjuk pontosítani 
ezeket az esetleges elírásokat. 
Köszönjük az érintettek türel-
mét és megértését!

Mit tehet az, aki nem tudja 
egy összegben befizetni a hoz-
zájárulást?
A kiküldött levélben is javasol-
tuk, hogy aki nem tudja egyben 
befizetni a hozzájárulást, az kér-
jen részletfizetést. Ezt úgy lehet 
megtenni, hogy „utol kell érni” a 
2008 októbere óta fizető társu-
lati tagokat a befizetésekkel, és 
meg kell fizetni a felmerülő költ-
ségeket. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy 50 285 Ft befizeté-
sével indítható a részletfizetés és 
március hónaptól havonta 2 605 
Ft a fizetendő összeg. A részletfi-
zetés iránti kérelemnyomtatvány 
letölthető a társulat honlapjáról 
vagy az ügyfélszolgálati irodá-
ban igényelhető és intézhető.
 Simó Károly elnökhelyettes

Már a legkisebbek is tudják: nem pazaroljuk az ivóvizet
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