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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

aktuális

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Régóta várt beruházás vette 
kezdetét Érden: elindult a városi 
szennyvízcsatorna-hálózat fel-
újítása és bővítése. Augusztus 
17-én, szerdán délelőtt ünnepé-
lyesen letették az Érd és Térsége 
Szennyvíztisztítási Program 
„alapcsövét”. A csatornázottság 
jelenlegi szintje, mint az köz-
tudott, igen alacsony a város-
ban, és a mûködő gyûjtőhálózat 
mûszaki állapota sem megfe-
lelő.

– A csatornázás, ami a 21. 
században Európában alapve-
tő kívánalom, egy olyan infra-
struktúra, amire igenis szüksé-
ge van az embereknek, hogy jó 
minőségû életet tudjanak élni. 
Szüksége van a természetnek, 
hogy ne egy szennyvíztavon 
feküdjön a város. Szüksége van 
a tágabb környezetünknek is, 

hogy ők se érezhessék, hogy 
egy 65 ezres nagyváros – Pest 
megye legnagyobb városa – ter-
heli, illetve szennyezi a talaju-
kat, életlehetőségeiket – fogal-
mazott a Darukezelő utcában 
tartott projektindító ünnepsé-
gen T. Mészáros András pol-
gármester. A város vezetője 
köszöntőjében hangsúlyozta: 
az együttmûködésnek fontos 
szerepe van a projekt sikeres-
ségében.

Kling István, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium helyettes állam-
titkára szakmai gondolatok-
kal járult hozzá a megnyitó 
rendezvényhez. A vízügyért 
felelős helyettes államtitkár 
kiemelte: az Érd és Térsége 
Szennyvíztisztítási Program 
jelenleg a legnagyobb értékû 
hazai szennyvízelvezetési pro-

Harminckétmilliárdos beruházás indul Érden

Ünnepélyes „alapcsõletétel”
Érd történetének legnagyobb beruházása kezdõdött el a napokban. A három telepü-
lést átfogó csatornaprojekt múlt szerdán érkezett fizikai megvalósításához, amikor 
is ünnepélyes keretek között elhelyezték az érdi csatornahálózat „alapcsövét”. A 
tervek szerint 2013-ban fejezõdik be Érd és térsége csatornahálózatának kiépítése, 
amely összességében 32 milliárd forintba kerül.

jekt – a KEOP (Környezet és 
Energia Operatív Program) 
keretében –, amelynek eredmé-
nyeként csaknem 100 százalé-
kos csatornázottság valósul meg 
Érd, Diósd és Tárnok települé-
seken. 

– A várható teljes beruházási 
költség 32 milliárd, az elnyert 
támogatás összege 21 milliárd 
forint. Az európai és a hazai 
együttes támogatás a projekt 
csaknem 78 százalékát teszi 
ki. Összességében több mint 
83 ezer főt érint a csatornázás. 
Ezzel teljesítjük azt az európai 
gazdasági közösségi irányelvet, 
amelyet az európai uniós tagság 
ránk ró – mondta Kling István.

Az érdi projekt kivitelezői 
a DSS Érd Konzorcium (Duna 
Aszfalt Kft., SADE Magyarország 
Mélyépítő Kft., Swietelsky 
Magyarország Kft. – Érd-Nyugat 
részről), valamint az ÉRD 
– KEA Konzorcium (Közgép 
Építő- és Fémszerkezetgyártó 
Zrt., EuroAszfalt Építő és 
Szolgáltató Kft., COLAS-
ALTERRA Zrt. – Érd-Kelet rész-
ről) rövid bemutatkozás után 
hangsúlyozták: alapvető céljuk, 
hogy a lakosság akadályoztatá-
sát a minimumra mérsékeljék. 

A munkálatok minden terü-
leten egyszerre indulnak. A 0. 
ütemben azok a szakaszok sze-
repelnek, amelyek rendelkez-
nek mûködő gerincvezetékkel. 
Ezek a tervek szerint november-
ben elkészülnek, így már télen 
mûködésbe léphetnek – tudtuk 
meg az ÉRD-KEA Konzorcium 
képviselőjétől.

A projektindító rendezvény 
végén T. Mészáros András 

polgármester és Kling István 
helyettes államtitkár lerakták 
a beruházás „alapcsövét”. Az 
ünnepségen részt vett Aradszki 
András országgyûlési képviselő, 
Spéth Géza, Diósd polgármeste-
re és Szolnoki Gábor, Tárnok 
polgármestere is.

T. Mészáros András lapunk-
nak elmondta; a csatornázás 
szükségessége már a rendszer-
változás után, ’90-ben felme-
rült. 

– Láttuk, hogy gyorsan növek-
szik a város lakossága, és gyors 
ütemben nő az a beépített terü-
let, ami a csatornázás nélkül 
egy szennyvíztavat hoz létre a 
város alatt. Mostanra sikerült 
ezt megoldani. 2006–2007-ben 
volt egy áttörés, amikor a buda-
pesti gesztorálás alól ki tudtuk 
vonni az érdi, diósdi és tárnoki 
csatornázást, valamint az ahhoz 
kapcsolódó szennyvízhálózat-
bővítést. Ez a munka, aminek 
az eredményét látjuk most itt, 
lényegében 2007 januárjában 
indult el. Négy év múlva vált 
eredményessé – nyilatkozta a 
polgármester. Arra a kérdésünk-
re, hogy az önkormányzat ter-
vezi-e a szilárd burkolatú utak 
kiépítését, a következő választ 
kaptuk: 

– A pályázatban a burko-
lat helyreállítása van benne. 
Szerettük volna elérni, hogy 
mindenütt új és pormentes utat 
tudjunk biztosítani, de sajnos 
erre a pályázat nem ad lehe-
tőséget. Ez a következő nagy 
feladat lesz. 

Mint azt lapunk már koráb-
ban megírta, az Európai 
Bizottság 2010. június 29-én 
hagyta jóvá az „Érd és tér-
sége szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és bővítése 
és szennyvízelvezető rend-
szer fejlesztése” nagyprojekt 
támogatási kérelmét. A város 
szennyvízkezelésének fejlesz-
tése 32 milliárd forintból, kb. 
21 milliárd forintos (81 933 844 
EUR) támogatásból valósulhat 
meg – ehhez jön a hazai társ-
finanszírozás és a települések 
önrésze (Érd 5,4 milliárddal, 
Diósd 686 millióval, Tárnok 
848 millióval egészítette ezt 
ki). Az érdi hálózatépítési 
munkák elvégzésére irányu-
ló kivitelezési szerződéseket 
2011. június 29-én írták alá.

Az újonnan kiépítésre kerü-
lő gyûjtőhálózat teljes hossza 
442 km, a nyomott szakaszokra 
71 db új és 15 felújított közté-
ri átemelő továbbítja majd a 
szennyvizet. A projekt csak-
nem 30 ezer háztartást érint. 
A jelenleg 23 százalékban csa-
tornázott város ezzel a kiemelt 
projekttel valóban megyei jogú 
városi rangra léphet. A fizikai 
munkálatok a tervek szerint 
2013 közepére befejeződnek, 
attól fogva féléves elszámo-
lási periódus veszi kezdetét. 
A projekt célja a lakosság élet-
színvonalának javítása, vala-
mint a környezet védelme.

 Kovács Renáta

Kling István helyettes államtitkár a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése nevében köszöntötte az egybegyûlteket
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A mintegy 32 milliárd forint összértékû beruházás megkezdõdött

T. Mészáros András polgármester és Kling István helyettes államtitkár 
lerakták a nemzetiszín szalaggal átkötött alapcsövet


