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A Rávna-településrész  vízren-
dezési munkálatai január végén 
kezdődtek,  és  jelenleg  az  első 
ütem  megvalósítása  folyik.  Az 
Érd-Erzsébetváros  vízrendezé-
se  címû,  KMOP-3.3.1/B-2008-
0028  azonosító  számú  pályá-
zat  alapján  zajló  csaknem  700 
millió  forintos  beruházás  az 
Európai  Unió  által  biztosított 
597 144 000  forintos  támogatás 
és a város által biztosított önrész 
segítségével valósulhat meg. Az 
elkövetkező hónapok  folyamán 
több lépcsőben, más infrastruk-
turális  beruházásokkal  (útbur-
kolat-felújítás,  szennyvízcsator-
názás)  összehangoltan  történik 
meg  a  „vízgyûjtő  elv”  alapján 
mûködő  mûszakilag  egységes 
vízelvezető  rendszer  kiépítése 
és a mély fekvésû területeken a 
talajvíz szintjének csökkentése. 
A beruházás  keretében  csak-
nem  8551  méter  hosszon  épül 
a víz elvezetésére alkalmas bur-
kolt  árok,  illetve  csapadékcsa-
torna,  2333  méteren  a  talajvíz 

szintjét  szabályozhatóvá  tevő 
drain  hálózat  kiépítésére  kerül 
sor, az Éva utca végén pedig egy 
átemelő kerül kialakításra. 
A projekt  résztvevői  és  az 

önkormányzat  vezetése  a 
beruházás  kezdetétől  fontos-
nak  tartották  az  érintett  terü-
leten  lakó  polgárok  tényszerû 
és  korrekt  tájékoztatását. 
E megfontolásból március köze-
pén lakossági fórumot is rendez-
tek  Érden  a  Bolyai  Iskolában, 
ahol  T. Mészáros András  pol-
gármester, Antunovits Antal,  a 
városrész  önkormányzati  kép-
viselője és a vízrendezési mun-
kálatokkal megbízott cég képvi-

Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP 3.3.1/B-2008-0028 számú, 
Belterületi csapadékvíz-elvezetés és -gyûjtés címû pályázat 
keretében biztosított 597 144 000 forintos támogatásból valósul 
meg. A kivitelezési munkálatokat az EG 2009. Konzorcium végzi, 
közremûködő szervezetként a Pro Régió Nonprofit Közhasznú 
Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Lakossági kérdések, szakértõi válaszok a fórumon

Jól halad a Rávna-projekt
Két hónapja zajlanak Érd-
Erzsébetváros (Rávna) 
területén a vízrendezé-
si munkálatok. Az uniós 
támogatásból megvalósu-
ló beruházásról lakossági 
fórumot tartottak Érden, 
ahol az önkormányzat 
vezetése és a beruházás 
kivitelezõi válaszolnak a 
kérdésekre. 

selői válaszoltak az érdeklődők 
kérdéseire. 
Antunovits  Antal,  a  fórum 

házigazdája  elmondta,  hogy 
amint  azt  a  lakók  is  tapasztal-
hatták, a munkagépek a Piroska 
és Eszter utcákban elkezdték az 
árkok kialakítását  és  az  elveze-
tőrendszer  kiépítését.  Vagyis  a 
sok ígéret után végre a konkrét 
megvalósítás is megkezdődött. 
Az  érintett  utcák  lakói  első-

sorban  arról  érdeklődtek,  hogy 
utcájukban  milyen  mûszaki 
megoldásokkal  épül  ki  a  víz-
elvezető  rendszer,  és  hogyan 
történik  majd  a  kapubejárók 
helyreállítása.  A fórumon  fon-
tos  téma  volt  az  időzítés  kér-
dése,  azaz  hogy  mikor,  mely 
területeken zajlanak majd mun-
kálatok,  és  várhatóan  mikor 
kerül  sorra  egy-egy  adott  utca. 
A kivitelezésben  részt  vevő 
cég  képviselője  tájékoztatta  a 
megjelenteket,  hogy  előze-
tesen  minden  lakó  értesítést 
kap  a  beruházás  várható  üte-
mezéséről,  azaz  lesz  idő  felké-
szülni  a  munkákkal  járó  ide-
iglenes  kényelmetlenségekre. 
A kivitelező  elmondta,  hogy  a 
kapubejárókat minden  ingatlan 
előtt a lehető legmegfelelőbb és 
legbiztonságosabb  módon  fog-
ják kialakítani.
A fórumon  kérdésként  merült 

fel  a  vízrendezési  és  szenny-
vízcsatorna-építési  projektek 
összehangolása. Ezzel kapcsolat-
ban  elhangzott,  hogy  a  szenny-
vízcsatorna-beruházás  közbe-
szerzési  szakaszban  van,  de  az 
önkormányzatnak  határozott 
szándéka,  hogy  a  két  beruhá-
zás  összehangoltan  történjen. 
A fórum  rétvevőit  arról  is  tájé-
koztatták,  hogy  a  szennyvízcsa-
torna projekt indulása előtt újabb 
lakossági fórum várható.

Figyelem!
Érd központjában a Bolyai János 
Általános Iskola Erzsébet u. 24–32. sz. 
alatti épületében 2010. szeptemberében 
is indítunk az 5. évfolyamon emelt szin-
tű oktatást matematikából és idegen 
nyelvből (angol, német).
  Az emelt szintű osztályokba azoknak 
a tehetséges tanulóknak a jelentkezését 
várjuk, akik jelenleg Érd, Diósd, Sóskút, 
Pusztazámor vagy Tárnok általános isko-
láinak 4. osztályába járnak.
  Jelentkezési lap kérhető iskolánk 
titkárságán. Telefonos megkeresésre 
e-mailben is tudunk küldeni jelentkezési 
lapot. (Tel.: 23-365-023)

Jelentkezési határidő:  
2010. április 9.

Bölcsődei beíratás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcső-
dékben az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

 2010. április 15. (csütörtök) napjáig,  
mindennap 9 és 12 óra között

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevéte-
léről 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 kérelmekről 
legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyúj-
tott kérelmeket az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”

Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
 • Jövedelemigazolás 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzõje 

FELHÍVÁS – Óvodai beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az Önkormányzat által fenntar-
tott óvodákra az alábbi beíratási 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. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik 
életévének betöltése után vehető 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 foglalkozások 
keretében folyik.
  Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is.
  A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben 
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 gyerme-
ket kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés kötelezettsége alól.  
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség: 
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• Lakcímbejelentő
 Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Pályázati felhívás
az egycsatornás gyűjtőkémények (ter-
mofor kémények) felújításának támoga-
tására (LFP-2009-LA-7)
  Az önkormányzati miniszter pályá-
zatot hirdet a lakóépületek üzemelő, 
fűtő- és/vagy vízmelegítő-berendezé-
sek égéstermékeinek elvezetésére szol-
gáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek 
(termofor kémény) biztonságtechnikai 
felújítására.
A pályázatok benyújtási határideje: 
2010. május 31.
További információ: www.otm.gov.hu

információk


