
A csatornaépítést  végző  kivi-
telezők  leadták  az  első  utcák 
listáját, ahol az első időszakban 
dolgozni  fognak.  Ezek  olyan 
utcák, amelyek vagy már most 
is  befogadóval  rendelkeznek, 
vagy ahol a befogadóval együtt 
célszerû  építeni.  Ugyanebbe  a 
körbe  tartoznak  azok  az  utcák 
is, amelyek más városi beruhá-
zás,  vagy  forgalomszervezési 
okokból  minél  előbb  meg  kell 
épüljenek, hogy a későbbi épí-
tések ideje alatt ne hátráltassák 
a munkákat.
A listában  szereplő  utcák 

építése  nem  egyszerre,  hanem 
folyamatosan,  hétről-hétre 
indul  be.  Az  első  utcák  mun-
kálatai  szeptember  5-én  kez-

dődnek,  utána  szeptember  12-
én  újabb  utcákban  kezdenek 
dolgozni,  majd  az  ezt  követő 
hetekben fognak neki még több 
utcának.
A csatornahálózat építése két 

és fél évig fog tartani. Belátható, 
hogy  napra  pontosan  ekkora 
időtartamra  nem  lehet  előre 
látni,  hisz  amint  haladnak  a 
munkák,  lehet,  hogy  gyorsab-
ban  és  bizonyos  esetekben 
lehet,  hogy  lassabban  lehet 
nekifogni az adott utcaszakasz-
nak.  Ezért  úgy  célszerû,  hogy 
elkészül  egy  általános  üteme-
zés,  amely  a  mûszaki  szem-
pontok  figyelembevételével 
meghatározza  az  utcák  építési 
sorrendjét.  Ezen  kívül  min-

den  időszakban meg  kell  adni 
a  következő  hónapok  lehető 
legpontosabb  ütemezését.  Az 
általános  ütemezést  pedig  idő-
ről időre felül kell vizsgálni, az 
előrehaladásnak  megfelelően 
aktualizálni.  Ezt  az  ütemezést 
a www.erdicsatornazas.hu hon-
lapon fogjuk közzétenni, amint 
megkapjuk.
A fentieknek  megfelelően 

tehát elkészült az ún. „nulladik 
ütem” utcalistája, amelyet mel-
lékelten  teszünk  közzé.  Ebből 
külön  színnel  jelöltük  azokat 
az  utcákat,  ahol  kezdenek. 
Minden  részvízgyûjtő  esetén 
5-6  brigád  fog  párhuzamosan 
építeni  különböző  helyszíne-
ken.

Erről  a  következőket  kell 
tudni:
Minden csatornaszakaszt egy 

egyedi  azonosító  jel  azonosít 
(„csatornajel”).  A tervezők  és 
építők  ez  alapján  dolgoznak. 
A csatornajelek  vízgyûjtőnként 
épülnek  fel.  Vannak  olyan 
utcák,  amelyek  több  vízgyûjtő 
területbe  is  tartoznak,  ezért 
egy-egy utca különböző szaka-
szai külön jelzést kaptak.
Ez  utóbbi  azért  fontos, 

mert  lehet,  hogy  az  egyik 
vízgyûjtőben  egy  adott  csator-
naszakasz  hamarabb,  míg  a 
másik  vízgyûjtőbe  tartozó  csa-
tornaszakasz  –  mûszaki  okok-
ból  –  akár  hónapokkal  később 
épül.
Ezért  fontos,  hogy  ne  csak 

az  utca  nevét  nézzük,  hanem 
egyértelmûen  azonosítsuk, 
hogy  a  csatornajel  az  utca 
melyik szakaszára vonatkozik.
A kivitelezők  kötelessége, 

hogy  munkakezdés  előtt  meg-
felelő időben értesítsék az érin-
tett ingatlantulajdonosokat.
A kivitelezők  fényképes  iga-

zolvánnyal ellátott képviselői a 
korábban már egyeztetett bekö-
tések  helyének  véglegesítése 
céljából  újból  felkereshetik  a 
lakókat.  Aki  valamilyen  oknál 
fogva nem találkozott korábban 
a  felmérőkkel  vagy más helyre 
szeretné a bekötést, ekkor még 
módosíthatja.
Az utcalistából  látható, hogy 

a város minden területén közel 
egy  időben kezdődnek  a mun-
kák.  A tervek  szerint  vannak 
olyan utcák, ahol a szeptember 
5-el  kezdődő  héten  kezdenek, 
van  ahol  a  következő  héten 
(és  ezt  követően  folyamatosan 
minden  héten  újabb  és  újabb 
utcákban indulnak be). Minden 
esetben érvényes, hogy időben 
értesíteni kell az érintetteket.
Kérjük tehát az érintett utcák 

lakóit, hogy készüljenek fel arra, 
hogy  hamarosan  elkezdődik  a 
környezetükben  a  szennyvíz-
csatorna  építése!  Egyúttal  kér-
jük megértésüket és türelmüket 
a munkálatok ideje alatt!
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Az ütemezés szempontjai
Forgalomtechnikai szempontok
A városban és a községekben a közlekedés elfogadható  legyen. A párhuzamos mel-
lékutcák esetén egyidejûleg minden második utca bontható egy ütemben. Lehetõség 
szerint a fõútvonalak bontása elõtt meg kell építeni a kiváltó mellékutca csatornáját 
és el kell készíteni a burkolat helyreállítását. Speciális pontokon ahol kerülõutak nem 
lehetségesek, szakaszolással és legfeljebb félpályás lezárások mellett lehet építeni.
Elõre ki kell építeni azokat a gerincvezetékeket, amelyek nyomvonalán az építési for-
galom számára jelölnek ki – kellõ teherbírással – utakat.

Építéstechnológiai szempontok
A  csatornát  –  nagyon  indokolt  kivételektõl  eltekintve  – mindig  a  befogadótól  kezd-
ve  kell  építeni.  A  csatornák  gerincvezetékével  együtt  épülnek  ki  a  telekhatárig  a 
bekötõvezetékek  is azért, hogy az utcák a helyreállítással átadhatók  legyenek a  for-
galomnak.
A  talajvizes  területeknél a vákuumos  leszívást gazdaságosan a  folyamatos építéssel, 
az egymás melletti utcák építésével praktikus végezni, ezért a talajvizes területeken a 
lehetséges mértékig tömbösen kell építkezni.

Vízkormányzási szempontok
Azokon a helyeken, ahol a kapacitásbõvítés feltételezi a befogadó vezeték megfelelõ 
vízelvezetõ képességét, a befogadó gyûjtõ szakaszokat kell megépíteni elõször. 

A település más beruházásai által megkövetelt építés
Azokon a helyeken ahol más beruházás során a burkolatépítés miatt kell a csatornát 
megépíteni, minél elõbb el kell kezdeni az építést.

„Csatorna fórumok”  
szeptemberben
Szeptember  hónap  folyamán 
lakossági  fórumokat  szerve-
zünk a csatornaépítés  témakör-
ében.  Azért,  hogy  a  kivitele-
zők  is  megalapozott  válaszo-
kat  tudjanak  adni  –  mindjárt 
ott  a helyszínen  –,  arra  kérjük, 
amennyiben  olyan  közérdekû 
kérdése  van,  amely  a  csatorna-
építéssel  kapcsolatos,  küldje  el 
e-mailben  az  info@erdicsator-
nazas.hu  címre  vagy postán  az 
Érd,  Szabadság  tér  12  címre! 
Telefon: 06 23/521 340

Éves elszámolást kapnak  
a részletekben fizetők
Mint azt az előző években meg-
szokhatták, a részletekben fize-
tő társulati  tagok az elmúlt egy 
évben  teljesített  befizetéseikről 
egy részletezőt kapnak szeptem-
ber  hónap  folyamán.  E levél 
melléklete lesz a következő hat 
hónapra  elegendő  postai  kész-
pénz-átutalási megbízás („sárga 
csekk”)  is,  amennyiben  eddig 
is  ilyen módon fizetett. Kérjük, 
amennyiben  a  továbbiakban 
nem  kér  „csekket”  és  koráb-
ban nem jelezte, napokon belül 
jelezze  ilyen  irányú  szándékát, 
hogy ebben az esetben ne  ren-
deljünk  fölöslegesen  csekket  a 
nyomdától!

Csak azok köthetnek rá, akik 
megfizették az érdekeltségi 
hozzájárulást!
Felhívjuk  az  érintettek  figyel-
mét, hogy az elkészült csatorna-
szakaszokra való rákötés feltéte-
le lesz várhatóan a Csatornamû 
Társulat  által  kiadott  igazolás 
az  érdekeltségi  hozzájáru-
lás  megfizetéséről.  A Társulat 
értelemszerûen  csak  annak 
adhat  ilyen  igazolást,  akinek 
rendben  vannak  a  befizetései. 
Ezért  arra  kérjük,  amennyiben 
elmaradt a befizetésekkel, igye-
kezzen  minél  előbb  rendezni, 
hogy  később  ne  legyen  akadá-
lya a rákötésnek. Ugyanígy kér-
jük  azt  is,  aki  még  egyáltalán 
nem  fizetett,  hogy  az  érdekelt-
ségi  hozzájárulást  minél  előbb 
fizesse be!

Házi szennyvízhálózat  
kiépítése
Az  EU-s  pénzből  megvalósuló 
beruházás  a  szennyvíztisztí-
tó  és  az  utcai  gerinchálózatok 
kiépítésén kívül kiterjed a bekö-
tővezeték  megépítésére  is.  Ez 
az utcai gerincről a telken belül 
max. 1 m-re levő csonkig terjed 
(ebbe beleértendő a  tisztítónyí-
lás is). Tehát ezeket az EU-s pro-
jekt keretében építik meg. Ami 
ezen  túl  van  –  azaz  a  csonkra 
való  rákötés  és  a  telken  belüli 
házi szennyvízhálózat kiépítése 
– az ingatlantulajdonos feladata 
és  kötelessége.  E tekintetben  a 
tulajdonos döntheti el, hogy ezt 
milyen módon  kívánja  és  kivel 
megépíteni. 

Ismételten  felhívjuk  a  figyel-
met,  hogy  sem az  önkormány-
zat  sem  a  Társulat  jelenleg 
nem  ajánlott  senkit  és  nem  is 
mûködik  együtt  senkivel  ezen 
munkák  kivitelezésére,  hisz 
nincs  még  itt  ennek  az  ideje! 
Sem  most,  sem  a  későbbiek-
ben  nincs  és  nem  is  lesz  sen-
kinek  kizárólagos  joga  a  belső 
bekötések  elvégzésére.  Tehát 
ha  olyan  vállalkozókkal  talál-
koznak, akik ilyenre hivatkozva 
kívánnak  piaci  előnyt  szerez-
ni  maguknak,  arra  kérjük,  ne 
engedjék be az ingatlanra, mert 
megtévesztés  áldozatai  lehet-
nek! 
Már  a  korábbi  években,  a 

sajtón  keresztül  meghirdet-
tük  a  regisztrációt  azon  vál-
lalkozások  részére,  akik  belső 
hálózat  kiépítést  szeretnének 
végezni.  A későbbiekre  nézve 
egy minősítési  eljárást  fogunk 
lefolytatni,  annak  érdekében, 
hogy mindenki számára ismert 
legyen  azok  listája,  akik meg-
felelő  szakértelemmel  rendel-
keznek  és  tisztességes  áron 
tisztességes munkát végeznek. 
Ezúton  is  kérjük,  hogy  aki 
ilyen  munkát  szeretne  végez-
ni, nálunk jelezze ilyen irányú 
szándékát!

Simó Károly
Érdi Csatornamû Társulat 
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A város minden részén megkezdik az építést

A befogadóval rendelkezõ  
csatornaszakaszok épülnek elõször
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