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A zöldjáratok menetrendje (folytatás)
November 9-én indult az első zöldjárat. 
A bezsákolt őszi avar és a kötegelt ágak elszál-
lítását december 3-ig menetrend szerint végzi 
az Érd-Kom Kft. A kitett zsákokat rutinszerûen 
ellenőrzik a kft. munkatársai, hogy más hulladék 
ne kerüljön a lomb és nyesedék közé.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy ha bármilyen 
fennakadást észlelnek a zöldhulladék elszállítá-
sával kapcsolatban, vagy bármilyen ezzel kap-
csolatos panaszuk van, kifogásaikat a közterület-
felügyeletnél jelezzék. 

Ezúttal folytatjuk a menetrend befejező részét.

11. 
2010. november 25. (csütörtök)

Ászok u. Bikavér u. Citromfa u. Hárslevelű u. Othelló u. Szőlő u.

Aszu u. Borbolya u. (Avar u,  
és a Vincellér u. között) Csap u. Hordó u. Pezsgő u. Szürkebarát u.

Akácfa u. Bokor u. Cseresznyefa u. Kadarka u. Rizling u. Tárnoki út (Bajcsy-Zs. u. és a 
Ligetszépe u. között) 

Almafa u. Bogyó u. Cserje u. Kármentő u. Sárfehér u. Tokaji u.
Avar u. Boróka u. Csopaki u. Kéknyelű u. Saszla u. Törköly u.
Badacsonyi u. Bor u. Dinka u. Leányka u. Siller u. Venyige u.

Bakator u. Borbolya u. Donga u. Muskotály u. Somlói u. Vincellér u. (Bajcsy-Zs. u. és a 
Ürmös u. között)

Barackfa u.. Burgundi u. Ezerjó u. Must u. Szamorodni u. Vincellér u.
Bajcsy-Zs. út Cédrusfa u. Furmint u. Oportó u. Szilváni u.

12. 
2010. november 26. (péntek)

Aggteleki u. Gellért u. Gyula u. Jenő u. Keve u. Regéci u.
Aradi u. (Murányi u. és a Bajcsy-
Zs. u. között) Gereben u. 1. Huba u. József tér László u. Retyezáti u. 

Bajcsy-Zsilinszky út 1-49/A Gergely u. Hunor u. Kálmán u. Lóránd u. Riminyáki út

Bakonyi u. Géza u. István u. Károly u. Naszályi u. Tárnoki út (Damjanich J. u.  
és a Riminyáki u. között)

Bakonyi u. (Murányi u. és a 
Bajcsy-Zs. u. között) Imre u. Imre u. Kelemen u. Nógrádi u. 

Bihari u. György u. János u. Kende u. Radnai u. 

13. 
2010. november 30. (kedd)

Aradi u. (Korponai u. és a Murányi u. között) Cserhát u. Kassai u. Mecseki u. Törcsvári u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. (Vincellér u.  
és a Csobánci u. között) Cserhalmi u. Komlói u. Murányi u Törcsvári u. (Füzérvári u.  

és a Kalotaszegi u. között)
Bakonyi u. (Késmárki u. és a Murányi u. 
között) Csobánci u. Késmárki köz Radnai u. Torockói u. (Füzérvári u.  

és a Kalotaszegi u. között)
Bihari u. (Késmárki u. és a Murányi u. között) Fátra u. Korompai u. Rozsnyói u. Trencséni u. 
Bikszádi u. Hargitai u. Korponai u. Szendrői út 1–21/B. Tusnádi u. 

Borszéki u. Iglói u. Körmöczi u. Szendrői út 4–18. Tusnádi u. (Füzérvári u.  
és a Kalotaszegi u. között)

Borszéki u. (Kalotaszegi u és a Murányi u. 
között) Kárpáti u. Kőszegi u. Tárnoki út (Kolozsvári u. és 

a Szent István u. között) Ungvári u. 

Börzsöny u. Kalotaszegi u. Krasznahorkai u. Tátra u. Vereckei u. 
Börzsönyi u. (Kalotaszegi u és a Murányi u. 
között) Késmárki u. Liptói u. Tordai u. Vereckei u. (Füzérvári u  

és a Hegyalja u. között)
Brassói u. Kolozsvári u. Lőcsei u. Torockói u. 
Bükki u. Komáromi u. Mátra u. Tömösi u. 

információk

14. 
2010. december 01. (szerda)

Aknász u. (M7-es és a Szovátai 
u. között) Drégelyi u. Narancsfa u. Szigetvári u. Torockói u. (Dévai u. és 

a Füzérvári u. között)
Asztalos u. (M7-es és az Iparos 
u. között) Egervári u.. Nyárfa u. Szovátai u. Tusnádi u.

Aszfaltozó u. (M7-es és az Iparos 
u. között) Fraknó u. Nyírfa u. Szilfa u. Tusnádi u. (Dévai u. és 

a Füzérvári u. között)
Bajcsy-Zsilinszky út (Törökbálinti 
út és a Csobánci u. között) Füleki u. Platánfa u. Szilvafa u. Vereckei u. (M7-es és a 

Füzérvári u. között)
Bem József tér Füzérvári u. Rekettye u. Szendrői út Vereckei u. 

Csurgói u.
Folyondár u. (Törökbálinti 
út és a Mahagóni u 
között)

Ribiszke u. Temesvári u. Vihorlát u. 

Csúcs u. Gépész u. (M7-es és a 
Sóskúti u. között) Salgói u. Tiszafa u. Visegrádi u. 

Daróci u. Iparos u. (M7-es és a 
Törökbálinti út között) Selmeci u. Torockói u. Visegrádi u. (M7-es és 

a Kőhalmi u. között)
Debrői u. Hegesztő u. Somogyvári u. Tölgyfa u. Vízmosás u.
Dévai u. Hegyalja u. Somfa u. Törcsvári u. Zilahi u. 

Dévényi u. Kőhalmi u. Sóskúti út (M7-es és a 
Bajcsy-Zs. u, között)

Törcsvári u. (Füzérvári u. 
és az Egervári u. között) Zólyomi u.

15. 
2010. december 02. (csütörtök)

Áfonya u. Borbolya u. (Alsóerdősor és az Avar u. 
között) Felsővölgyi út. Kerékgyártó u. Naspolya u. Takács u. 

Alsóerdősor u. Bokor u. (Alsóerdősor és az Avar u. 
között) Fagyöngy u. Kovács u. Simító u. Tekercselő u. 

Árnyas u. Borbolya u. Fenyves köz Kőműves u. Szénégető u.. Tetőfedő u. 
Barackfa u. 
(Alsóerdősor és az Avar 
u. között)

Bükkfa u. (Alsóerdősor és az Avar u. 
között) Kádár u. Köszörűs u. Szedő u. Tímár u. 

Bem köz Bükkfa u. Kályhás u. Kövező u. Szerelő u. Toboz u. 
Berkenye u. Cserfa u. Kárpitos u. Kubikos u. Szigetelő u. Üveges u.
Bokrétafa u. Eperfa u. Kéményseprő u. Lakatos u. Szövő u. Vájár u. 

16. 
2010. december 03. (péntek)

Ács u. Burkoló u. Fonó u. Művezető u. Szövő u. 

Ajnácskő u. Búvár u. Faragó u. Földmérő u. Napszámos u. Szövő u. (Ötvös u. és a 
Lakatos u. között)

Asztalos u. (Faragó u.  
és Fütő u. között) Csigás u. Favágó u. Fűrészelő u. Nyomdász u. Tetőfedő u. (Ötvös u. és 

a Lakatos u. között)
Aszfaltozó u. (Faragó  
és az M7-es között) Csillés u. Fazekas u. Fűtő u. Olvasztár u. Tetőfedő u. 

Aknász u. (Fényező u. és a 
fuvaros u. között) Csiszoló u. Fényező u. Gépész u. Öntő u. Visegrádi u. (M7-es és a 

Sóskúti u. között)

Barlang u. Csókakő u. Felvinci u. Hollókő u. Ötvös u. Vereckei u. (Sóskúti u. 
és az M7-es között)

Bérc u. Darukezelő u. Festő u. Iparos u. (M7-es és 
a Ötvös u. között) Somoskő u. Vihorlát u. 

Bádogos u. Detrekő u. Firtos u. Írottkő u. Sóskúti út Zengő u. 

Bányász u. Egervári u. Fogarasi u. Mázoló u. Sóskúti u. (Zengő u.  
és az M7-es között)

Betonozó u. 
Egervári u. (M7-es 
és a Fundoklia-völgy 
között)

Földmunkás 
u.. Mester u. Sziklás u. 

Bognár u. Esztergályos u. Fuvaros u. Műszerész u. Szirtes u. 

Az elmúlt hónapokban ezeken az oldalakon igye-
keztünk a legaktuálisabb kérdésekrõl tájékoztatni 
az érintetteket a csatornázási programmal kap-
csolatban. 

A visszajelzések alapján Kovács Péter Barnát, a tár-
sulás munkaszervezetének vezetõjét, projektvezetõt 
kérdeztük néhány témakörben.

– Korábban elhangzott, hogy a csatornahálózat 
építési munkái során számolni kell azzal, hogy a 
haladási sebességtõl függõen a tényleges lezárás ideje 
egy-egy utcaszakaszon az építés-bontási munka miatt 
egy-egy ház elõtt 10 munkanap, azaz valószínûleg két 
hét. Ezt hogyan kell érteni?

– Kaptunk róla visszajelzést, hogy ezt sokan úgy 
értették: minden egyes ház elõtt 10 munkanapot dol-
goznak. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez 
félreértés, ez természetesen nem így van! Egy egész 
utcaszakaszra vonatkozik az említett idõszak! Tehát 
nem egyetlen ház elõtt dolgoznak ennyit, hanem egy-
egy utcaszakaszon!

A csatornaépítés az esetek legnagyobb százaléká-
ban teljes útelzárás mellett történik.

A tényleges megbontott útszakasz a rendkívüli 
esetektõl eltekintve két aknaköz hosszúságú. Egyik 
szakaszban bontanak, a másik szakaszban építenek 
és visszatöltenek. Ez így általában legfeljebb 60-70 
m-es szakaszt jelent teljes elzárással. 

Azt lehet mondani, hogy a haladási sebességtõl 
függ a tényleges elzárás ideje. Átlagosan 6-7 m/nap 
mellett a teljes lezárás az építés-bontási munka miatt 
egy-egy utcaszakaszon 60-70 m-re 10 munkanap, 
azaz cca két hét. Ez azt jelenti, hogy a két aknaköz 
elõtti házak elõtt az elzárás két hét. Ez nem jelenti 
azt, hogy amíg az utcában másik szakaszon van a 
teljes elzárás, már akadálymentes lesz a helyzet, 
mert a tehergépkocsik, a gépek mozgása, az anyag-
szállítások miatt ott sem lesz könnyû a helyzet, de 
legalább járhatók lesznek.

– Múlt héten kapott nyilvánosságot, hogy a 
szennyvíztisztító bõvítése és új teleprész építésére kiírt 
pályázaton nyertes vállalkozó 876 nap alatt vállalta a 
munkát. Ez mit jelent, mikorra lesz kész és használ-
ható a tisztító teljes kapacitáson?

– A tisztítókapacitás bõvítése két ütemben zajlik 
és az ezzel kapcsolatos munkálatok határidejé-
ben benne van a próbaüzem is. Ez azt jelenti, 
hogy elõször megépül egy új teleprész a jelenleg 
üzemelõ mellé. Amikor ez kész van, akkor ez 
átveszi a most üzemelõ teleprész terhelését, majd 
ezt követõen elkezdõdik a „régi” teleprész átépí-
tése. Ezt követõen a teljes telepen is zajlik majd a 
próbaüzem, ez is benne van a határidõben. Tehát 
a pályázatunkban vállalt határidõ alatt lehetséges 
lesz az építés.

Az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési 
önkormányzati társulás hírei 

A következõ felszólító levél tartalmazni fogja a 
késedelmi kamatot is

Ismeretes, hogy azok, akik nem a részletfizetést 
választották a társulati érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésére, 2009. október 30-ig kellett befizes-
sék egy összegben a hozzájárulást. A társulat által 
kiküldött felhívásra nagyon sokan teljesítették is 
ezen kötelezettségüket. A részletfizetõk pedig két 
éve fizetik havonta a 2605 Ft-os részleteket. Így több, 
mint 13 500 társulati tag részletekben fizeti, vagy már 
teljes egészében befizette a hozzájárulást.

Az egyösszegû befizetés határidejét meghatározó 
határozatban a tulajdonosokat képviselõ küldöttek 
döntöttek arról is, hogy azok, akik nem fizették be 
határidõre a hozzájárulást, késedelmi kamatot köte-
lesek fizetni. 2010. október 31-ig a 250 000 Ft be nem 
fizetett hozzájárulás után ez 28 385 Ft. Tehát a nem-
sokára kiküldendõ felszólításban ez már szerepelni 
fog, azaz összesen 278 385 Ft-ot kell befizessenek a 
késedelembe esett társulati tagok. 

A törvény szerint a társulat köteles átadni az önkor-

mányzat jegyzõjének behajtásra a határidõre be nem 
fizetett érdekeltségi hozzájárulásokat. Azok a társu-
lati tagok, akik egy összegben kell fizessenek, már 
kétszer kaptak erre levélben felhívást. Hamarosan a 
teljes lista átkerül a jegyzõhöz, aki a törvény szerint 
elkezdi az adók módjára való behajtást, a késedelmi 
kamatokkal és behajtási költségekkel együtt.

Javasoljuk, hogy aki arra várt, hogy meglegyen 
az EU-s döntés a pályázatról, az mielõbb fizesse be, 
mert az adók módjára való behajtás mindenki számá-
ra kellemetlen és a legjobb ezt elkerülni. 

Társulati ügyfélszolgálat
Az új iroda a Szabadság téren, a „Siker Üzletházban” 
került kialakításra. Ez a régi postától nem mes-
sze van, jól megközelíthetõ helyen, közel mind az 
ÉTV Kft. ügyfélszolgálatához, mind a régi társulati 
irodához. Hétfõ: 12.00–17.00 óra, Szerda, csütör-
tök: 10.00–13.00 óra, Telefon: 06-23/521-340, email: 
info@erdicsatornazas.hu

 Simó Károly elnökhelyettes

Csatorna társulati hírek


