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– Hol tart jelenleg a projekt meg-
valósítása?

– Az érdi szennyvíztisztítónál 
már tavasz óta folyik a munka, 
hamarosan a látványosabb sza-
kaszába kerül az új teleprész 
építése is. Már látszik, hogy 
mire az új csatornahálózatból 
fogadni kell a megnövekedett 
mennyiségû szennyvizet, meg-
lesz a szükséges tisztítókapaci-
tás is. Mint az bizonyára ismert, 
2011. június 29-én aláírták a 
kivitelezési szerződéseket az 
érdi szennyvízcsatorna-hálózat 
építése tárgyában. Érden össze-
sen hat részterületen folyik 
majd a munka. Két konzorci-
umba tömörült, összesen hat 
cég munkáját kell koordinálni. 
Az első feladatok között van az 
ütemezés véglegesítése, a fel-
vonulási területek biztosítása, 
telephelyek létesítése, az első 
utcák kiviteli terveinek jóváha-
gyatása. A lehető legrövidebb 
időn belül, szeptember elején 
szeretnék kezdeni a munkát, 
hogy még idén minél több sza-
kasz megépülhessen. Amint a 
mérnök jóváhagyta az üteme-
zést, a sajtóban is közzé fogjuk 
tenni azokat az utcákat, ame-
lyek lakói fel kell hogy készülje-
nek arra, hamarosan az utcájuk-
ban csatornaépítés kezdődik.

– Mit kell tudni a lakóknak, 
mire kell nekik felkészülni?

– Senkit sem érhet meglepe-
tésként a munkakezdés. A ki-
vitelezők feladata, hogy legalább 
két héttel a munkakezdés előtt 

postaládába dobott értesítővel 
is tájékoztassák az érintetteket 
a kezdésről. Az érintett utcák-
ban tájékoztató táblákat kell 
elhelyezniük a munkavégzés 
során. Az ingatlantulajdonosok 
megkereshetik az ott megadott 
elérhetőségen a munka vezető-
jét, amennyiben a korábbi fel-
mérésekhez képest változtatást 
szeretnének a telekre való beál-
lás helyét illetően, vagy koráb-
ban nem tudták egyeztetni a 
bekötés helyét. Mindezekről a 
tudnivalókról és más kérdések-
ről lakosságifórum-sorozatot 
tervezünk szeptember hónap 
folyamán. Arra kérjük a tulaj-
donosokat, juttassák el a társu-
lathoz a felmerülő kérdéseket, 
hogy amennyiben lehetséges, a 
kivitelezők képviselői is konk-
rét válaszokkal érkezzenek a 
fórumokra.

– Hol fognak parkolni autó-
jukkal a munkák alatt az érin-
tettek?

– A kivitelezők a projektiroda 
által a közbiztonság témaköré-
ben összehívott megbeszélésen 
úgy nyilatkoztak, szándékaik 
szerint arra fognak törekedni, 
hogy ahol csak lehet, még a 
bontás napján vissza is temes-
sék a kiásott árkot. Ez azt jelen-
ti, hogy ebben az esetben esté-
re az ingatlantulajdonosok be 
tudnak jutni az ingatlanjukra, 
tehát nem lesz szükséges kint 
éjszakázni az autóknak. Azt ter-
mészetesen tudomásul vették, 
hogy ahol ez nem lehetséges, 

ott a parkolást biztosítaniuk 
kell. Az említett megbeszélésre 
a közrendért felelő szerveze-
tek kész javaslattal érkeztek. 
A Helyi Védelmi Bizottság mun-
katársai a rendőrség és a pol-
gárőrség szakembereivel együtt 
egy intézkedéscsomagot dolgoz-
tak ki. Az első a gépjármûvek 
közlekedési lehetőségeinek és 
éjszakai védelmének biztosítá-
sa. Érden a több mint 30 000 
nyilvántartott gépjármûnek leg-
alább a fele a csatornaépítési 
munkák ideje alatt is közle-
kedni fog, és a tulajdonosok 
jogos igénye, hogy – amennyi-
ben nem tudnak bejutni az 
ingatlanjukra – az ingatlanon 
kívül tárolt gépjármûvüket biz-
tonságos helyen hagyhassák. 
A tenderkiírás szerint mind a 
hat részterületen legalább egy 
őrzött parkolót kell létesíteniük a 
kivitelezőknek. A szakemberek 
a városrendészettel közös hely-
színi bejárás eredményeképpen 
a létesítésre 17 alkalmas hely-
színt azonosítottak és javasoltak 
a kivitelezőknek. Ez azt jelenti, 
hogy amikor a környéken dol-
goznak, itt létesíthetnek őrzött 
parkolóhelyeket. Azt azonban 
figyelembe kell venni, hogy míg 
– a területek beépítettsége és 
a közlekedési viszonyok miatt 
– a város DK-i részén nagyobb 
befogadóképességû parkolók 
létesítésére is van lehetőség, 
addig az ÉNY-i részen erre alig 
van lehetőség. 

– Az utóbbi hetekben a belső, 
úgynevezett házi bekötések ügy-
ében kereste meg egy cég az 
ingatlantulajdonosokat. Mit 
kell tudni róla?

– Mind a beruházó, mind a 
csatornamû-társulat ügyfél-

szolgálatán többen érdeklődtek 
annak kapcsán, hogy a város 
több részén egy érdi vállalko-
zás képviselői felkeresték az 
ingatlantulajdonosokat a belső 
hálózat kiépítése ügyében. 
Mivel a megkeresések nem 
önkormányzati és nem társulati 
kezdeményezésre, hanem egy 
piaci vállalkozás saját elhatá-
rozása alapján történtek, ezzel 
kapcsolatban a következőkről 
tudjuk tájékoztatni az érintet-
teket. Az EU-s pénzből megva-
lósuló beruházás a szennyvíz-
tisztító és az utcai gerincháló-
zatok kiépítésén kívül kiterjed 
a bekötővezeték megépítésére 
is. Ez az utcai gerincről a telken 
belül legfeljebb 1 méterre levő 
csonkig terjed. Tehát ezeket az 
EU-s projekt keretében építik 
meg. Ami ezen túl van – azaz a 
csonkra való rákötés és a telken 
belüli házi szennyvízhálózat 
kiépítése – az az ingatlantulaj-
donos feladata és kötelessége. 
E tekintetben a tulajdonos dönt-
heti el, hogy ezt milyen módon 
és kivel kívánja megépíteni. 
A tervek szerint alapvetően két-
féle módon lehet elvégezni a 
rákötést. Amennyiben megfele-
lő szakértelemmel rendelkezik, 
a tulajdonos maga ássa ki és 
végzi el a bekötést – részben 
vagy egészben –, majd ezt az 
üzemeltető tőle átveszi (egy 
ellenőrzési díj megfizetése mel-
lett, annak érdekében, hogy 
megfelelő minőségû legyen a 
rákötés). A másik lehetőség 
az, hogy a tulajdonos megbíz 
ezzel egy vállalkozót a beruhá-
zó és üzemeltető által akkredi-
tált vállalkozók közül, akikről 
előzetesen már meggyőződtek, 
hogy megfelelő szakértelem-

Lakosságifórum-sorozat lesz szeptemberben

Mindenki megfelelõ idõben értesülni fog az õt érintõ  

csatornaépítési munkálatokról
Hamarosan elkezdõdik a szennyvízcsatorna-építés 
a programban érintett érdi utcákban is. Az indulás-
ról, az aktuális tudnivalókról Simó Károlyt, az Érdi 
Csatornamû Társulat elnökhelyettesét kérdeztük.

Simó Károly: A kivitelezõk feladata, hogy legalább két héttel a munkakez-
dés elõtt tájékoztassák az érintetteket a kezdésrõl

Fo
tó

: É
rd

i Ú
js

ág
 a

rc
hi

v

mel rendelkeznek, és képesek 
a megfelelő minőséget biztosí-
tani. Már a korábbi években, a 
sajtón keresztül meghirdettük a 
regisztrációt azon vállalkozások 
részére, amelyek belső hálózat-
kiépítést szeretnének végezni. 
A beruházó egy akkreditációs 
eljárást fog lefolytatni annak 
érdekében, hogy csak azok 
legyenek jogosultak ilyen mun-
kát elvégezni, akik megfelelő 
szakértelemmel rendelkeznek 
és tisztességes munkát végez-
nek. Ezúton is kérjük, hogy aki 
ilyen munkát szeretne végezni, 
jelentkezzen az akkreditációra!

– Mit lehet tanácsolni az 
ingatlantulajdonosoknak?

– Fontos leszögezni azt is, 
hogy sem most nincs, sem 
később nem lesz senkinek kizá-
rólagos joga a rákötések elvég-
zésére. Ez egy szabad piac, min-
den ingatlantulajdonos azzal a 
vállalkozóval és olyan feltéte-
lek mellett szerződik – ha ilyen 
szándéka van –, ahogyan a leg-
jobbnak látja. A társulat részé-
ről azonban szeretnénk abban 
segíteni a tulajdonosokat, hogy 
amennyiben panaszok érkez-
nek a nem megfelelő minőségre 
vagy szerződéses feltételekre, 
erre a nyilvánosságon keresztül 
és a rendelkezésünkre álló esz-
közökkel felhívjuk a többi tulaj-

donos figyelmét. Mint a beru-
házás korábbi szakaszaiban, 
most is arra hívjuk fel a figyel-
met, hogy jól fontolják meg, 
kit engednek be a kapun, az 
ingatlanon belülre, javasoljuk, 
hogy mindenképp győződjenek 
meg a személyazonosságról. 
Amennyiben valaki az önkor-
mányzati beruházás érdekében 
jelentkezik náluk, akkor annak 
fényképes megbízólevéllel kell 
rendelkeznie, amelyet a beru-
házó társulás képviselője írt alá. 
Ezenkívül hangsúlyosan felhív-
juk a figyelmet: nem ajánljuk 
semmilyen körülmények között 
azt, hogy bárkinek a csatorná-
zásra hivatkozva a helyszínen 
készpénzt adjanak át! Úgy 
gondoljuk, hogy a tisztességes 
szándékú vállalkozások meg-
felelő szerződést kötnek, és 
biztosítják azt, hogy a munka 
elvégzésével együtt vagy banki 
átutalással lehessen az ellenér-
téket kiegyenlíteni. Az elkövet-
kező időszakban várhatóan sok 
vállalkozás fog ajánlatot tenni 
a tulajdonosoknak. Ezért kér-
jük, legyenek megfontoltak és 
körültekintőek! Mi a magunk 
részéről, amint lezajlott az akk-
reditáció, a követelményeknek 
megfelelő vállalkozások listáját 
nyilvánosságra fogjuk hozni.

 V. K.

Segíthetek?
A pályázat meghosszabítva 2011. augusztus 31. déli 12 óráig!

Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
„Segíthetek?” címmel

a 2011–2012. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására 
tanulmányiösztöndíj-pályázatot hirdet 

magyar állampolgárságú, érdi cigány/roma 
tanulók/hallgatók részére. 

A pályázat célja: az a roma származású általános vagy középiskolás, vagy felsőfokú oktatásban tanuló részesülhessen támo-
gatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben 
tartja, feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen.

A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára javasolhatja az ösztöndíjra! Az elbírálás a CKÖ 
jogköre, több tanuló esetén a döntés a rangsorolás szerint történik.

Pályázati feltételek:
•  Az általános iskolai tanulók  5. osztálytól pályázhatnak.
•  Cigány-roma származású, és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, érvényes lakcímkártyával igazolva.
•  Iskola (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
•  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen a tantárgyak 1-től 5-ig terjedő szám-

mal értékelt eredményei alapján történik! Ha nem így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizonyítványon feltüntetni 
számmal az elért eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni!) 

•  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs.
•  Akinek a magatartása nem felel meg a pályázati kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből! (Az átlagszámításba a 

magatartás, szorgalom nem számít bele.) Külön elbírálás alá esik az a tanuló, aki nem éri el a 3 egészes átlagot, de példás 
magatartása (5) és szorgalma (5) miatt jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 31. déli 12 óra! 
Helye: Polgárok Háza, 1. emelet 107. szoba, személyesen, Kalányos Éva romareferensnél, szerdán: 8–14 óráig és pénteken 
8–12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes a pályázata. A határidőn túl 
beadott pályázat nem érvényes!

Az elbírálásideje: 2011. szeptember 7. 

A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető Kalányos Éva romareferensnél, Érd, Alsó u. 3., I. em. 107. 
szoba, valamint a Polgárok Háza ügyfélszolgálati irodáján!
 Balogh Csaba, az érdi CKÖ elnöke s. k.

Az érdi Környezetvédő 
Egyesület 2011-ben meg-
hirdeti a Virágos Érd, 
virágzó kertek, utcák 
mozgalmat a Szent 
István-terv keretében. 

Az előző években lét-
rejött Virágos Érd ötletét 
felkarolva és kicsit tovább-
gondolva indítjuk útjára 
a felhívásunkat, arra gon-
dolva, hogy ne csak a ker-
tünket ápoljuk, hanem az 
utcát, teret, lakóhelyünk 
környezetét is.

Kérjük, jelentkezzenek 
olyan lakóközösségek, 
utcák, magánszemélyek 
2011. szeptember 15-ig 
az avarosvedo@freemail.
hu e-mail címen, akik 
vállalják, hogy rendben 
tartják a hozzájuk közel 
álló teret, utcát, kertet. 
Szeptember 15-től októ-
ber 15-ig a Környezetvédő 
Egyesület tagjai és az 
általunk felkért szakem-
berek zsûrizni fogják a 
pályázók által gondozott 
területeket, és október 
21-én, a Földünkért világ-
nap alkalmából ered-
ményt hirdetünk, a leg-
szebb kertekről, utcákról, 
terekről készült képekből 
kiállítást szervezünk.

A legszebb, legrende-
zetebb területek gondo-
zóit jutalmazzuk, hogy 
mivel, az még meglepe-
tés, hiszen várjuk gazda-
boltok, virágkertészetek 
és más vállalkozók fel-
ajánlásait is.

Mienk itt a tér, vará-
zsoljuk virágossá, élhe-
tővé!

Virágos Érd, virágzó kertek, utcák
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