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3-0-0 Tepecs1 Alsó utca Karolina utca - 
Budai út közötti szakasz

1/1 ütem

Páratlan oldal "U"95/90/150 
elemek építése a Karolina 
utca és az Edit utca között. A 
munkaterület mellett egy 
forgalmi sáv marad szabadon, a 
közlekedést szükség szerint 
forgalomirányító kolléga segíti. 
A kiszoruló föld teherautóra 
rakásakor kisebb-rövidebb ideig 
a közlekedés szünetelésére 
számítani kell.

1/2 ütem

Páratlan oldal D1000 ROCLA 
csövek építése az ÖNK. és a 
Polgárok Háza el tti
parkolóban (Edit utca - Budai 
út közötti szakasz). 3 ütemben 
zajlik az építkezés az Edit 
utcától indulva felefelé ~50 
méteres szakaszokban. Az 
építkezés alatt az egyes 
szakaszok helyreállítása 
ideiglenesen ~homokos 
kaviccsal történik, a végleges 
aszfaltos helyreállítás az utolsó 
ütem végeztével egyszerre 
történik.

2. ütem

Páros oldal TB 40/70/50 
meder elemek építés a 
Karolina utca és a Katalin 
utca között. A munkaterület 
mellett egy forgalmi sáv marad 
szabadon, a közlekedést 
szükség szerint forgalomirányító
kolléga segíti. A kiszoruló föld 
teherautóra rakásakor kisebb-
rövidebb ideig a közlekedés 
szünetelésére számítani kel. A
Rendel  intézet el tt a 24-25.-i
hétvégén fog épülni a 
csatorna. Az intézetbe 
gépkocsival történ  bejutás 
maximum 2 órára fog 
szünetelni.

3. ütem végleges helyreállítás

Megjegyzés : Az Alsó utcában a Karolina és a Budai út között épül  mindkét oldali árkok lefedésre kerül. Az építés közben az egyes ütemek kivitelezésekor a már elkészült részek 
parkolásra igénybevehet k, így mérsékelve az építés miatt megsz n  parkoló helyeket.

Érd - Alsó utca Karolina utca - Budai út közötti szakasz építése
2010. év

Levezet hosz szelv

07. hó 08. hó

Az Alsó utca felújításának ütemezése

BEIRATKOZÁS ESTI GIMNÁZIUMBA A 2010/2011-ES TANÉVRE

Szerezzen érettségit rövid idő alatt!
Jelentkezni lehet a Budakalász Gimnázium Érdi Tagiskolájába, érettségit adó esti képzésre, 
a 2010/2011-es tanévre,  Érd, Erzsébet utca 24-32. szám alatt (Bolyai Ált. Iskola) 
a következő időpontokban:

2010. július 15-én, és 29-én délután 16 és 19 óra között
2009. augusztus 12-én, 16 és 19 óra között,

valamint augusztus 23-tól minden nap (péntek kivételével) 
délután 16 és 19 óra között.

Érdeklődés Fábián Gyulánál helyben, vagy a 06-30-222-4628-as telefonon.
Meglévő bizonyítványait hozza magával!

Közlemény – Avarégetés
Tisztelt Érdi Polgárok!
Az utóbbi időben számtalan olyan bejelentés 
érkezett a Polgármesteri Hivatalba, amelyben 
a lakók panasszal élnek a város egyes részein 
tapasztalható, az érvényben lévő rendelete-
ket megszegő égetésekkel kapcsolatban. 

Ezt a kérdést a 23/2005. (VII.01.) ÖK. 
számú rendelete „Az ingatlanok és közterü-
letek tisztán tartásáról, és a szervezett hulla-
dékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybe-
vételéről” egyértelműen szabályozza:

„34. § (6) a) Az avar és kerti hulladék 
égetése a város egész területén minden év 
február 15. és április 30., valamint október 15. 
és november 30. között engedélyezett. Tilos 
vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt 
megelőző napon délután 16 óra után, illetve, 
ha az illetékes miniszter fenti időszakban 
tűzgyújtási tilalmat rendel el.

c) Érd Felső-Parkváros M7 autópályán 
túli területein tilos az avar és kerti hulladék 
égetése. „

Kérünk minden érdi polgárt, hogy a fenti 
szabályokat szíveskedjen betartani. A szabá-
lyok megszegői ellen a szükséges hatósági 
intézkedéseket megtesszük.

  Polgármesteri Hivatal


