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Ingatlanért életjáradék prog‑
ramot indít az önkormányzat 
az Érden élő idős embereknek. 
Ennek részleteiről Segesdi János 
alpolgármester számolt be a 
múlt szerdai sajtótájékoztatón.

– Noha a városunkban élők 
átlagéletkora alacsony, mégis 
sok olyan idős ember lakik 
Érden, akik nehezen tudják 
megoldani, hogy nyugdíjas éve‑
iket megfelelő színvonalon tölt‑
hessék el. Amennyiben nem ren‑
delkeznek örökössel, nincs, aki 

segítse őket, az önkormányzat 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
ingatlanjukért, annak felbecslé‑
sét követően élethosszig tartó 
járadékban részesülhessenek. 
A szerződéskötés után az idős 
emberek egy nagyobb kezdő 
összeghez jutnak, ezt követő‑
en pedig havi rendszerességgel 
kapják járadékukat, amelynek 
segítségével úgy tudják javítani 
életminőségüket, hogy a későb‑
biekben nem szorulnak támo‑
gatásra, illetve nem kerülnek 

a lakásmaffia kezére – amire 
sajnos az elmúlt években több 
példa volt. Az ingatlanban ter‑
mészetesen élethosszig lakhat‑
nak – tette hozzá Segesdi János, 
aki kérdésünkre elmondta: az 
érdeklődők az önkormányzat 
szociális osztályán kaphat‑
nak felvilágosítást, segítséget. 
Az ingatlanok értékbecslését 
az önkormányzat intézi majd, 
szakértői segítséggel; a jelentke‑
zőknek ez pénzbe nem kerül. 

– A szerződéskötéshez hiva‑
talos szakértői véleményre van 
szükség, ám ezt megelőzően 
az önkormányzat munkatársai 
is felbecsülik egy‑egy ingatlan 
értékét a rendelkezésre álló ada‑
tok alapján, így az érdeklődők 
még a hivatalos eljárás megin‑
dítása előtt tájékozódhatnak, és 
ha az ajánlatot nem tartják meg‑
felelőnek, nem történik szerző‑

déskötés – tette hozzá Segesdi 
János. 

Az alpolgármester beszámolt 
a székesfehérvári vasútvonal 
megújításával kapcsolatos fej‑
leményekről is. Mint ismert, 
az elkövetkezendő években a 
pályakorszerûsítéshez kapcso‑
lódva épül meg a Bagoly utcai 
felüljáró és a Szent István híd. 
Utóbbi az Érd felsői és Érd alsói 
vonalon egyaránt átvezet majd, 
gyakorlatilag menekülőútvona‑
lat biztosítva az Érden közleke‑
dőknek. 

– A jövő évben mindkét épít‑
kezéssel kapcsolatban elkezdő‑
dik majd a kisajátítási eljárás, 
a beruházó ekkor veszi fel a 
kapcsolatot az érintettekkel. 
Sok olyan ingatlantulajdonos 
megkeresett minket, akinek a 
háza nem került bele a kisa‑
játításra kerülők körébe, ám 

Ingatlanért életjáradékot ad az önkormányzat
Várhatóan két év múlva kezdõdhet el a Bagoly utcai 
felüljáró és a Szent István híd megépítése, mégpe-
dig egyszerre – mondta múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján Segesdi János, beszámolva a két beruházás 
fejleményeirõl. Az alpolgármester bejelentette, hogy 
„ingatlanért életjáradék” programot indít az önkor-
mányzat az Érden élõ idõsek számára.

a beruházás jelentősen érinti 
őket. A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. illetékese úgy nyi‑
latkozott, hogy minden olyan 
ingatlant, amely a tárgyalások 
során érintettnek minősül, haj‑
landó bevenni az eljárásba, 
és kisajátítással megvásárolni 
– mondta Segesdi János, hozzá‑
téve: várhatóan 2011 végére 
lezárul e témában az összes 
vitás kérdés, és 2012 tavaszán 
elkezdődhet mindkét beruhá‑
zás, mégpedig egyszerre. 

– Szeretnénk a munkálato‑

kat egy ütemben, minél gyor‑
sabban elvégezni, hiszen a 
pályakorszerûsítés, a két épít‑
mény felhúzása a vágányok 
lezárásával jár majd a teljes 
érintett szakaszon, ami jelentős 
költséggel jár – közölte az alpol‑
gármester, hozzáfûzve: minden 
segítséget megadnak a kisajátí‑
tásban érintett ingatlantulajdo‑
nosoknak, és az önkormányzat 
a tárgyalások során igyekszik a 
lehető legjobb feltételeket elérni 
a lakók számára.

 Ádám Katalin

Két év múlva itt épülhet meg a Szent István-híd, amely „menekülõutat” 
kínál majd az érdieknek.
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Belterületi csapadékvíz‑elvezetés  
és gyűjtés KMOP 3.3.1/B‑2008‑0028
Érdi Erzsébetváros vízrendezése

KÖZLEMÉNY
Érd-Erzsébetváros vízrendezése április folyamán is a tervezett ütemezés figyelembe-
 vételével, folyamatosan zajlott, jóllehet a kivitelezési munkákat némileg hátráltatta a csa-
padékos időjárás, a mederelem-szállításban felmerülő problémák, és az előre nem látható 
közműkiváltások okozta többletmunka. A Piroska utca egy szakaszán a nyílt ároképítés 
részben megtörtént. Az Eszter utca mindkét oldalán folyik a mederelemek lehelyezése, 
illetve a tervek szerinti gyűjtő drainek fektetése. Az Erzsébet utca középső szakaszán 
szintén megtörtént a mederelemek elhelyezése, de a fedlapok telepítése, egyebekben 
gyártóműi szállítási problémák miatt még nem teljes körű, de a megoldáson folyama-
tosan dolgoznak a szakemberek. A kivitelező cég az utca alsó szakaszán is megkezdte az 
árok építését. A Teréz utca, Bara-pataki bekötő és Erzsébet utca közötti szakaszán (Tepecs-
árok) a nyílt ároképítés részben megtörtént. A patak felé való csatlakozás kiépítése az 
időjárás függvénye. A Kornélia utca, Erzsébet utca és Alsó utca közötti szakaszán a részben 
térszín alatti csapadékvíz-csatorna építése, közműfeltárásokat követően a napokban kez-
dődött. Az Éva utca alsó végén, a Bara-pa taknál, az átemelő akna kivitelezése is elindult. 
A napokban a támogatott projekthez tartozó Bethlen utcát is munkába vették a kivitelező 
cég szakemberei, és a páros oldalon a nyílt árok építése megkezdődött. Az utcában a 
munkavégzés ideiglenes forgalomirányítás mellett zajlik, minél fogva az arra közlekedő 
járművek vezetőitől is fokozottabb figyelmet kérünk.

Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 
KMOP 3.3.1/B‑2008‑0028 számú, Belterületi csapadékvíz‑elvezetés és ‑gyűjtés című pályá‑
zat keretében biztosított 597 144 000 forintos támogatásból valósul meg. A kivitelezési mun‑
kálatokat a EG 2009. Konzorcium végzi, közreműködő szervezetként a Pro Régió Nonprofit 
Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


