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Folytatódnak a szennyvízhá-
lózat építésével kapcsolatos 
kérdések körében tartandó 
Csatorna Fórumok, amelyekre a 
szervezők változatlanul várják 
és meghívják az érdeklődőket 
az alábbiak szerint:

5. Csatorna Fórum 
Helyszín: 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
(Törökbálinti út 1.)
Kezdési időpont: 
2011. szeptember 20-án  
18.00 óra

Meghívottak kivitelezői oldalról: 
Duna Aszfalt Kft. (3-as 
részvízgyûjtő), Közgép Zrt.-
Euroaszfalt Kft.
(5-ös, 6-os részvízgyûjtők)

Leginkább érintett terület 
(kérjük, nézze meg a 0. ütem 
utcalistáját, amely megjelent 
az Érdi Újság 2011. szeptember 
elsejei számában!): Parkváros, 
Fenyves Parkváros.

6. Csatorna Fórum 
Helyszín: 
Nevelési Tanácsadó Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat  
(Fő utca 42.)
Kezdési időpont: 
2011. szeptember 22-én  
18.00 óra

Meghívottak kivitelezői oldalról: 
Swietelsky Magyaroszág Kft.  
(1-es részvízgyûjtő)
Leginkább érintett terület (kér-
jük, nézze meg a 0. ütem utca-
listáját, amely megjelent az Érdi 

Újság 2011. szeptember elsejei 
számában!): Ófalu, Újfalu 
A szeptember hónap folyamán 
az egész városban tartandó 
Csatorna Fórum-sorozat célja, 
hogy az érintettek értesüljenek 
az építés során elvégzendő 
munkák részleteiről, a lakókör-
nyezetükben várható ideigle-
nes változásokról és a későbbi 
teendőkről. A most meghirde-
tett fórumok után a város többi 
részén is lesznek hasonló fóru-
mok.

Az érdeklődők a felmerülő kér-
déseikre választ kaphatnak, ame-
lyeket már a fórum előtt feltehet-
nek, hogy a szakemberek fel-
készülhessenek a válaszadásra. 
Telefon: 06-23/521-340, e-mail: 
info@erdicsatornazas.hu.

Meghívó Csatorna Fórumra

Szeptember 6-án és 8-án tartot-
ták a szennyvízhálózat építésé-
vel kapcsolatos első és második 
lakossági fórumot, amelyen az 
érdeklődők értesülhettek a mun-
kálatok menetéről, részleteiről, 
és válaszokat kaptak az őket 
érintő kérdésekre, nemcsak az 
építkezéssel, hanem a csator-
na-hozzájárulással, a bekötések 
terveztetésével kapcsolatban is. 

Mindkét összejövetel telt 
házas volt. Tudósítónk a máso-
dik fórumon járt, amelyet a 
Gárdonyi iskola aulájában tar-
tottak. Alig akadt üres ülőhely, 
ami nem is csoda, hiszen a 
munkálatok Tusculanumban, a 
Kossuth Lajos utcától északra 
eső, híres emberekről elneve-
zett, illetve madárnevû utcák-
ban, valamint a Velencei út kör-
nyékén hamarosan (a nulladik 
ütemben) elkezdődnek. 

A fórumon a kivitelező kép-
viselői (Csapó Ferenc, a Duna 
Aszfalt Kft. projektvezető-
helyettese és Lukács Zsolt, a 
SADE Magyarország Kft. pro-
jektvezetője), valamint Kovács 
Péter Barna, a csatornaprojekt 
vezetője, Szabó Béla, az Érdi 
Csatornamû Társulat elnöke, 
illetve Segesdi János alpolgár-

mester vett részt. Az itt elhang-
zott legfontosabb tudnivalókat, 
kérdéseket (és az azokra adott 
válaszokat) az alábbiakban 
közöljük.

– Mikor indulhat a munka?
– A kiviteli tervek elké-

szültek, ami nehézkes, az a 
közmûszolgáltatók jóváhagyá-
sa – vagyis az adminisztráció. 
A kivitelezők készen állnak, ám 
az engedélyek még nem érkez-
tek be. Ahogy egy-egy utcában 
megindulhat az építkezés, a 
lakosságot azonnal értesítik, 
megadva a kivitelező képvise-
lőjének elérhetőségét is. Erre 
azért is szükség van, mert a 
lakóknak most még lehetősé-
gük lesz a bekötés helyének 
módosítására, így aki szeretné, 
felveheti a kapcsolatot az illeté-
kesekkel. 

– Milyen nehézségekkel kell 
számolniuk a kivitelezőknek?

– Érd változatos domborzati 
viszonyaival, a néhol igen kes-
keny utcákkal, Parkvárosban a 
sziklás talajjal számolni kell, 
mint ahogy azzal is, hogy egyes 
területeken a csövek lefekteté-
se előtt ki kell szivattyúzni a 
talajvizet. Tudni kell, hogy a 
csatorna mélyebben fekszik, 

mint a többi közmû, a legszigo-
rúbb lejtési szabályok alapján 
kell építeni – Érden ráadásul 
úgy, hogy a többi közmû már 
korábban lefektetésre került. 
Ezért elképzelhető, hogy más 
közmûveket ki kell majd vál-
tani, mint ahogy az is, hogy a 
gerincvezetéket nem az út köze-
pén, hanem a félpálya közepén, 
a padkában vagy a zöldfelületen 
fektetik majd le.

– A munkavégzés során 
hogyan tudja megközelíteni 
házát, telkét a lakosság?

– Szélesebb utcákon félpá-
lyás útlezárás mellett folyik 
majd a munka, egyéb területe-
ken pedig csak munkaidő alatt 
lesznek betemetetlen árkok. 
Gyalogosan minden ingatlant 
meg lehet majd közelíteni, sőt 
jórészt gépkocsival is. Ha még-
sem, a kivitelező őrzött parkolót 
biztosít az érintett lakosoknak. 
A mentő, tûzoltó bejutását min-
den esetben megoldja majd a 
kivitelező.

– Hogyan történik az utcák 
helyreállítása?

– Minden utcát az erede-
ti állapotában állítják helyre. 
A szilárd burkolatú utakon 
azonban a bontott részeket csak 
négy hónap elteltével lehet újra 
aszfaltozni. A terelőutak kiépí-
tésével egyébként 14 kilométer 
új (azaz aszfaltozott) utat is 
létrehoznak Érden.

– Dolgoznak majd helyi vállal-
kozók is az építkezéseken?

– Igen, a kivitelezők már 
tárgyalnak a helyi vállalko-
zókkal, de hozzák a saját bri-
gádjaikat is. 

– Mikor használhatják az 

ingatlantulajdonosok az elké-
szült hálózatot?

– A gerincvezeték lefektetése 
mellett a kivitelezők a leágazá-
sokat is kiépítik: minden lakos-
nál elhelyeznek az ingatlanon 
belül (a kerítéstől maximum egy 
méter távolságra) egy tisztító-
idomot, erre köthetik majd rá a 
társulati tagok a házból kijövő 
szennyvízcsövet. A rákötéssel 
azonban még várni kell a 
gerincvezeték üzembehelyezé-
séig. Mint Kovács Péter Barna 
elmondta, ez a tervek szerint a 
nulladik ütemben kiépülő csa-
tornahálózat esetében január-
ban lesz.

– Hogyan válasszunk terve-
zőmérnököt és kivitelezőt az 
ingatlanon belüli bekötések-
hez?

– Az ingatlanokon belü-
li bekötéseket a lakóknak kell 
megterveztetniük, a társulás és 
az üzemeltető által akkreditált 
mérnökökkel. A szakembernek 
nemcsak a tervet kell elkészíte-
nie, hanem a kész munkát is át 
kell vennie, hiszen az üzemelte-
tő mind a 22 ezer bekötést nem 
tudja ellenőrizni. Az átvétel az 
alábbiak szerint történik: az a 
személy, aki a vízdíjat fizeti, 
kitölt és aláír egy nyilatkozatot, 
amely a személyes és a mûszaki 
adatok mellett tartalmazza azt 
is, hogy a csapadékvíz nincs 
rákötve a csatornára. Az akk-
reditált mérnök pedig aláírá-
sával tanúsítja, hogy a bekö-
tés szakszerûen történt meg. 
A bekötés kivitelezésére nem 
kötelező, de ajánlott az önkor-
mányzat által ajánlott vállalko-
zók közül kiválasztani valakit, 

A lakosság kérdez, a kivitelezõ válaszol

Indul a nulladik ütem 
Fontos és minden leendõ csatornahasználót érintõ 
kérdésekre kaphattak válaszokat azok az érdeklõdõk, 
akik elmentek a szennyvízhálózat építésével kapcso-
latos lakossági fórumokra. A kivitelezõ képviselõi, a 
csatornaprojekt vezetõje, illetve a csatornatársulat 
elnöke a munkálatok menetérõl, részleteirõl számoltak 
be, majd válaszoltak a lakosság kérdéseire. Ezek közül 
gyûjtöttük össze a legfontosabbakat.

de aki akarja, maga is elvégez-
heti ezt a munkát – a tervezte-
tést és a mérnöki ellenőrzést 
azonban senki sem kerülheti 
meg. Mivel tömeges bekötések-
ről lesz szó, az önkormányzat 
szeretné az árakat alacsonyan 
tartani: a mérnöki díj körülbelül 
tizenötezer forint lesz (a piaci 
ár ennél tízezer forinttal is több 
lehet). Azt is érdemes fontolóra 
venni, ha egy utcából több lakos 
összeáll, és együtt bíznak meg 
egy mérnököt, kivitelezőt, még 
kedvezőbb árat tudnak elérni. 
Fontos, hogy a kivitelezésnek 
nem érdemes nekifogni addig, 
míg gerincvezetékről az ingat-
lanig nem épül ki a hálózat. 
(A terveztetést azonban egyes 
ingatlanok esetében, ahol az 
út szintje magasabban fek-
szik, érdemes előbb elkezde-
ni.) A mérnökök akkreditációja 
ebben a hónapban befejeződik; 
az önkormányzat fényképes 
igazolvánnyal látja el őket, 
és nevüket, képüket közzé is 
teszi.

– Átvezethet-e a bekötés az 
emésztőn?

– Csak akkor, ha zárt csőveze-
téket építenek az emésztőbe.

– Milyen problémák adód-

hatnak az elkészült csator-
nával?

– A hálózat üzemeltetője – egy 
hatályos rendelet alapján – nem 
vállal garanciát arra, hogy egy 
esetleges dugulás alkalmával 
nem áramlik vissza a szenny-
víz azon ingatlanokban, ahol 
az összefolyó mélyebben van, 
mint az utca szintje. Ez nem 
jelenti azt, hogy ezeket az 
ingatlanokat nem lehet bekötni, 
csak épp visszacsapó szelepet, 
elzárószerkezetet, szivattyút is 
be kell szerelni. E megoldások 
alkalmazásáról a tervezőmér-
nök dönt majd az érintett ingat-
lanoknál.

Akinek maradt még kérdése, 
felteheti a lakossági fórumo-
kon (szeptember 15-én, 20-án 
és 22-én), illetve levélben az 
info@erdicsatornazas.hu címen. 
Azt azonban jó tudni: utcalistát, 
pontos ütemezést a fórumokon 
nem tudnak adni az érdeklődők-
nek a kivitelező képviselői. Aki az 
iránt szeretne tájékozódni, hogy az 
ő utcájában mikor építik ki a csa-
tornát, a www.erdicsatornazas.hu 
honlapon megteheti, vagy kövesse 
figyelemmel lapunkat, ahol min-
den idevágó tudnivalót közlünk.

 Ádám Katalin

Igen nagy érdeklõdés övezte a második csatornafórumot. Képünkön 
Lukács Zsolt (SADE Magyarország Kft.) projektvezetõ, Kovács Péter Barna 
projektvezetõ és Szabó Béla, a társulat elnöke – õk válaszoltak a felmerülõ 
kérdésekre
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