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A jelzett idõszakban a kivitelezõk bejelentése alapján az alábbi 
utcaszakaszokon folyik munkavégzés:
•  SADE Magyarország Kft (2-es részvízgyûjtõ):
• Gépíró u. (E-1311-3/1-11-0 csatornajel)
•  Ügyész u. (E-1311-3/1-13-0 csatornajel)
•  Hivatalnok u.–Elöljáró u. (E-1311-3/1-15-0 és E-1311-3/1-14-0 

csatornajelek)
•  Kalotaszegi u. (E-1311-2/1-25-3 csatornajel ) –Liptói u. és 

Börzsönyi u. között
•  Ungvári u. (E-131123-1/3-0-0 csatornajel)
•  Colas-Alterra Kft ( 4-es részvízgyûjtõ):
•  Bodrog u. (E-12-1/2-5-0 csatornajel)
•  Nyárád u. (E-14-5/1-2-0 csatornajel)
•  Zuhatag u. (E-145-1/1-4-0 csatornajel)
•  Csilla u. (E-14-1/2-0-0 csatornajel) 
•  Cecília u. (E-14-1/1-1-0 csatornajel)
•  Swietelsky Magyarország Kft (1-es részvízgyûjtõ)
•  Külsõ Római út (E-11-1/1-2-0 csatornajel)
•  Hamzsabég tér (E-11-1/1-3-0 és E-11-1/1-4-0 csatornajelek)
•  Pintyõke utca (E-131-1/1-3-0 csatornajel)
•  Pacsirta utca (E-131-1/1-4-0 csatornajel)
•  Csalogány utca (E-131-1/1-0-0 és E-131-1/1-5-0 csatornajelek)

A vállalkozók kötelesek a munkakezdés elõtt értesítést eljuttatni 
az érintett ingatlantulajdonos postaládáiba. 

A beruházó és a kivitelezõk ezúton is az érintettek türelmét és 
megértését kérik!

Érkeznek az elszámoló leve-
lek az éves befizetésekről
Amint azt már megszokhatták 
a részletekben fizető társula-
ti tagok, minden év őszén a 
Csatornamû Társulat egy befi-
zetésrészletezőt küld levélben. 
A levélben az elmúlt egy év 
befizetései lesznek felsorolva. 
Azok számára, akik a postai 
befizetési módot választották, 
vagy nem jelezték, hogy banki 
átutalással fizetnek, a levélben 
a következő fél évre esedékes 
postai készpénz-átutalási meg-
bízás („sárga csekk”) is lesz 
mellékelve. A levél része lesz 
még egy útmutató a házon 
belüli szennyvízhálózat kiépí-
téséről.

Kérjük segítsenek a befizeté-
sek azonosításában
Az elmúlt évben is több mint 
százezer befizetés érkezett, 
amelyek befizetőit szinte tel-
jes egészében sikerült beazo-
nosítani, így a befizetések a 
helyükre kerültek. Minden 
esetben kérjük az ingatlantu-
lajdonost, hogy amennyiben 
bankon keresztül utal, adja 
meg a közleményben az ügy-
fél azonosítót vagy legalább az 
ingatlan címét. 

Amennyiben ezek egyike 
sem szerepelt, a név alapján 
is megpróbáltuk azonosítani 
a befizetőt. Azonban néhány 
esetben úgy érkezik rendsze-
resen havonta befizetés, hogy 
semmilyen azonosító nincs 
feltüntetve és ilyen nevû ingat-
lantulajdonos nem is szerepel 
a nyilvántartásban. Ez esetek-
ben nem tudtuk azonosítani 
a befizetést. Összesen két 
névről van szó: Katonáné és 
Oltósi. Kérjük, amennyiben 
ismerik őket, jelezzék nekik, 
hogy vegyék fel a kapcsola-

tot az ügyfélszolgálattal annak 
érdekében, hogy tisztázódja-
nak a befizetéseik.

Lezárultak a Csatorna 
Fórumok
Szeptember hónap folyamán 
összesen hat alkalommal tar-
tottunk az érintett ingatlantu-
lajdonosok részére meghirde-
tett Csatorna Fórumot a város 
egész területén. A fórumok 
célja az volt, hogy az érdeklő-
dők előzetesen tájékozódhas-
sanak a munkák során várható 
eseményekről, megismerhes-
sék a kivitelezőket. A tervek 
szerint az újabb tervezési üte-
mek lezárásával a későbbiek-
ben újabb fórumsorozat lesz.

Mondja el véleményét, hall-
gassa meg mások kérdéseit is!
Együttmûködésben a helyi 
médiával igyekszünk min-
den kérdésükre válaszolni. 
Internetes portálunkon (www.
erdicsatornazas.hu), Facebook 
oldalunkon bármikor tájéko-
zódhat és kérdezhet.

Amennyiben kérdéseit eljut-
tatja az Érdi TV-hez, akkor 
a már népszerû „Fogadóóra” 
címû mûsorhoz hasonlóan egy 
másik, kifejezetten a csatorná-
zásról szóló mûsorban kaphat 
választ. Ezen kívül minden 
pénteken 10–11 óra között a 
nemrég indult Rádió Érd (FM 
87,6) helyi rádióban élőben is 
felteheti telefonon a kérdéseit, 
amelyekre ott helyben választ 
is kaphat. 

A leggyakoribb kérdésekre 
adott válaszokat a nyomtatott 
sajtóban, írásban is közölni 
fogjuk.

Simó Károly
Érdi Csatornamû Társulat

elnökhelyettes

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet Jogi, Közbeszerzési és 

Vagyongazdálkodási Iroda, Jogi Csoport határozott idejű 

jogi előadói 
álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
•  magyar állampolgárság,
•   büntetlen előélet,
•   cselekvőképesség,
•   egyetemi, jogi doktori oklevél,
•   legalább 2 év szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•  önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,
•  ingatlannal kapcsolatos jogügyletek (pl.: kötelmi, kisajátítási, kártérítési, stb.) lebo-

nyolításában szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,
•  peres ügyek, különösen önkormányzati peres ügyek vitelében szerzett tapasztalat, 

szakmai gyakorlat,
• jogi szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
•   fényképes, szakmai önéletrajzot,
•   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
•   végzettséget igazoló oklevelek másolatát.
Ellátandó feladatok, tevékenységi körök: 
•  előkészíti, véleményezi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal kötelmi és egyéb 

jogi okiratait, szerződéseit, jognyilatkozatait, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, 
azokhoz jogi támogatást nyújt,

•  peres és nem peres eljárásokban ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
jogi képviseletét,

•  előkészíti, kidolgozza a jogi szaktudást igénylő közgyűlési, bizottsági előterjesztése-
ket, közreműködik végrehajtásukban, 

•  jogi segítséget nyújt az egyes szervezeti egységeknek,
•  ellátja az Önkormányzat döntéseinek jogi előkészítéséből, azok végrehajtásából 

eredő feladatokat,
Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint. A kinevezés 
határozott időre szól, tartósan távollévő (szülési szabadság, GYED) köztisztviselő távol-
létének idejére, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK Honlapon (www.kozigallas.gov.
hu), illetve az Érdi Honlapon (www.erd.hu) történő megjelenéstől számított 15 nap. 
(2011. 10. 11.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására előírt határidőt 
követő 10 napon belül. 
Munkavégzés helye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 
2030 Érd, Alsó u. 1.
Az állás betölthető: 2011. november 2.
Bővebb felvilágosítás: Mádainé dr. Kovács Juditnál, a Jogi, Közbeszerzési és 
Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjénél (telefonszám: 06-23/522-305)
A pályázatot Érd Megyei Jogú Város jegyzőjéhez, dr. Ferencz Dórához (2030 Érd, Alsó u. 
1.) kell benyújtani. 

Heti elõrejelzés a várható  
szennyvízcsatorna-építési munkákról 

2011. szeptember 26.–2011. október 1.

Felvételünk illusztráció

Társulati hírek

információk
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