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tulajdonosok költsége, hisz a 
házi szennyvízhálózat a jogsza‑
bályok szerint az ingatlan tarto‑
zéka. Olyan, mint a kerítés vagy 
a fûtésrendszer: az ingatlantól 
elválaszthatatlan és minden 
ingatlan esetén más és más. 
Ezért tehát a jogszabályok nem 
is teszik lehetővé azt, hogy köz‑
pénzből épüljön meg.

Érthető az is, ha a tulajdono‑
sok azt szeretnék, hogy ne nekik 
kelljen kiépíteni telken belül 
(hisz ez az ő költségük), hanem 
közpénzből épüljön több csator‑
na az ő érdekükben. Ez azonban 
nem lehetséges, hisz ha min‑
denki ugyanannyit fizet, akkor 
úgy a korrekt, hogy egyetlen 
ingatlantulajdonos érdekében 
se épüljön több a szükségesnél, 
hisz ez a többiek pénzéből (is) 
történne. Ez egyébként így van 
az ingatlan többi tartozékával 
is, hisz nyilvánvalóan eszébe 
sem jutna senkinek, hogy ő meg 
lenne különböztetve, ha neki 
10 méterrel több kerítést kell 
építeni, mint a szomszédjának 
(mert nagyobb az utcafrontja): 
egész egyszerûen minden telek 
adottsága más és más. 

Figyelembe kell venni azt is, 
hogy a jogszabályok szerint a 
gerinc kiépítettnek tekintendő 
és az ingatlan csatornával ellá‑
tottnak tekintendő, ha elérte 
az ingatlant. A csatornaépítők 
tehát nem kötelesek hosszabb 
gerincet építeni azért, mert a 
telken belül a csatlakozási pon‑
tig való kiépítés sokba kerül az 
ingatlan tulajdonosának. Jogilag 
tehát a helyzet egyértelmû. 

Azt szeretnénk, ha a kiépült 
csatornahálózat lehetőség sze‑
rint minden érintett ingatlan‑
tulajdonosnak a lehető legjobb 
legyen, hiszen csak így van 
értelme építeni. Ezért szakem‑
berek segítségét kérjük minden 
esetben, hogy van‑e mûszaki 
lehetőség, és ha igen, hogyan 
lehet ezt elérni, hogy a lehe‑
tő legkisebb költséggel legyen 
telken belül is megoldható a 
rákötés. 

A konkrét kérdések esetén 
azonban a válaszunk az, hogy 
természetesen az ingatlan csa‑
tornára való ráköthetősége min‑
den esetben biztosított lesz, 
azonban a gerinc hosszabbítá‑
sa csak akkor lehetséges, ha 
az nem jár pluszköltségekkel a 
beruházás – és így mindannyi‑
unk – számára. Tehát sem az, 
hogy korábban már egy másik 
utcára való rákötésre készültek 
a tulajdonosok (hisz nekik már 
van egy rácsatlakozási lehető‑
ség tervezve), sem az, hogy 
hosszabbítás esetén telken 
belül olcsóbb lenne a rákötés, 
nem elegendő érv ahhoz, hogy 
több gerinccsatorna épüljön 
közpénzből, kizárólag az adott 
ingatlan érdekében. 

Bízom benne, hogy sikerült 
részletesen megvilágítani az 
ilyen esetek hátterét, és a továb‑
biakban is együttmûködhetünk 
Érd egyik legfontosabb beruhá‑
zásának megvalósításában!

Simó Károly
Érdi Csatornamû Társulat

elnökhelyettes 

Nyílt nap a Gárdonyiban
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b) gimná-
ziumi tagozata nyílt napot tart 2011. november 29-én 10 órai kezdettel.

Szeretettel várjuk azokat a nyolcadikos diákokat és szüleiket, akik gimnáziumunk 
iránt érdeklődnek.

Marosánné dr. Gáti Gabriella 
igazgató

A Vörösmarty Mihály Gimnázium  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

könyvtárostanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az iskolai könyvtár működtetése és az ezzel járó feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek: egyetem
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:    végzettséget igazoló 
oklevél másolata, önéletrajz 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. január 3. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu E-mail 

címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 15. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vorosmarty-erd.sulinet.hu 
honlapon szerezhet. 

A Szociális Gondozó Központ pályázatot hirdet

egy fő pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan.
A munkavégzés helye: Időseket Ellátó Központ Érd Topoly u. 2.
Illetmény: 1992. évi XXXIII. törvény alapján
Munkakörbe tartozó feladatok: ellátottak letéti készpénz és takarékbetétkönyv 
kezelése, étkeztetés koordinálása.
Pályázati feltétel: középfokú szakirányú szakképesítés, vagy érettségire épülő szakirá-
nyú, OKJ végzettség (pénzügyi, számviteli). 
Egyéb elvárás: erkölcsi bizonyítvány
Pályázat benyújtása: 2011. november 28-ig, önéletrajz és képzettséget igazoló iratok 
fénymásolatával 
Benyújtás módja: e-mail: munkaugy.szocgond@t-online.hu, postai úton: 2030 Érd, 
Budai u. 14., személyesen Grátzer Mihályné intézményvezetőnél
Munkakör betölthető: 2011. december 1-jétől
Felvilágosítást nyújt: Demjén Szilvia tel: 06-23/520-362, 

Felhívás Érdi Művészeti Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 
40/2011.(VI. 29.) önkormányzati  rendelet szól.

A rendelet 6.§ (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a szemé-
lyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város 
hírnevének öregbítéséhez.

Az Érdi Művészeti Díj odaítélésére  az  Oktatási  és  Művelődési  Bizottság  tesz javas-
latot.

A díj a Magyar Kultúra Napján – 2012. január 22-én  kerül átadásra.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-

vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága véleményezi és 
a Közgyűlés  dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, 
Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Alsó u. 
3., Polgárok Háza,  I. emelet 108.sz.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 
2011. november 30. (szerda) 16.30 óra.

Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 
40/2011.(VI. 29.) önkormányzati  rendelet szól.

A rendelet 5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak adományozható, akik a 
közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, 
kezdeményezéseikkel,  eredményes  munkásságukkal  szolgálták  a  település  művelő-
dését.

A Csuka Zoltán-díj  odaítélésére  az  Oktatási  és  Művelődési  Bizottság  tesz javasla-
tot.

A díj a Magyar Kultúra Napján – 2012. január 22-én kerül átadásra.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-

vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága véleményezi, 
és a Közgyűlés  dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, 
Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Alsó u. 
3., Polgárok Háza,  I. emelet 108. sz.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 
2011. november 30. (szerda) 16.30 óra.

Az Érdi Művésztelep kiállítása  
az érdi Városi Galériában

(Alsó utca 2.)  2011. december 9-én, pénteken 18 órakor

Megnyitja: P. Szabó Ernő művészettörténész, újságíró
Kiállító művészek: Aknay János, Csetneki József, Eőry Emil, feLugossy László, Fritz 
Rautner, Győrffy Sándor, Hudák Mariann (Maja), Karsch Manfred, Kéri Mihály, Puha 
Ferenc, Sz.Varga Ágnes Kabó, Wrobel Péter.
A tárlat látogatható 2012. január 17-ig.

információk


