
az Érd és Térsége Csatorna-
Szolgáltató Konzorcium részé-
ről, amely formai szempont-
ból az előírásoknak megfelelt. 
A pályázó részletes szakmai 
ajánlatot adott, amelynek 
célja, hogy elősegítse a magas 
mûszaki színvonalú, hosszú 
élettartamú, alacsony költség-
gel mûködő csatornarendszer 
és szennyvíztisztító telep léte-
sítését. A pályázó vállalta a 
kiírásban minimálisan megál-
lapított, egy összegû, összesen 
635 millió forint koncessziós díj 
megfizetését. Ennek felosztása 
a kiíró önkormányzatok között 
úgy alakul, hogy az érdi önkor-
mányzatot valamivel több, mint 
532 millió, Diósdot 52 millió, 
Tárnokot több mint 50 millió 
forint illeti meg. Továbbá a 
pályázó vállalta, hogy 10 millió 
forintos alaptőkével koncessziós 
társaságot hoz létre, amelyben a 
kiírók (Érd, Diósd és Tárnok 
önkormányzata) 74 százalékos, 
míg a pályázó 26 százalékos 
részesedést kap. Továbbá fon-
tos eleme még a szerződésnek, 
hogy a pályázó vállalta: 300 
millió forint keretösszeg ere-
jéig tagi kölcsönt nyújt az üze-
meltetés első évei költségeinek 
finanszírozására és a szükséges 
tárgyi eszközök beszerzésé-
re. A koncessziós társaságban 
a kialakuló osztalékarányok a 
következők: Érd 20,94 százalék, 

Diósd 2,03 százalék, Tárnok 
2,03 százalék, koncesszor 75 
százalék. A pályázóval 2036. 
december 31. napjáig kötik meg 
a koncessziós szerződést.

Az előterjesztéshez kapcsoló-
dóan Pulai Edina (Jobbik) arra a 
kérdésére szeretett volna választ 
kapni, hogy a majdani osztalé-
kot milyen célra használhatja fel 
az önkormányzat. T. Mészáros 
András polgármester válaszában 
kifejtette: az osztalék – éppúgy, 
mint a település egyéb bevételei 
– a város költségvetésébe kerül-
nek, és bármilyen célra – akár 
városfejlesztésre, útépítésre, 
vagy bármi egyébre – felhasz-
nálhatók lesznek, a közgyûlés 
döntései alapján. 

Csőzik László (2030 Egye-
sület) hozzászólásában min-
denekelőtt azt kérte, rögzítsék 
jegyzőkönyvben: a városve-
zetésnek a jövőben nem válik 
gyakorlatává, hogy ilyen felelős-
ségteljes döntést megelőzően a 
képviselőknek csupán egyetlen 
nap határidőt szab a csaknem 
50 oldalas anyag megismeré-
sére és áttanulmányozására. 
Hozzátette, megérti, hogy az 
esetleges jogszabályi változások 
sürgetik a határozathozatalt, de 
ilyen mérvû kérdésekben ne 
kelljen a jövőben ripsz-ropsz 
dönteni. Ezt követően a képvi-
selő arra volt kíváncsi, hogy a 
rendszer kiépülését követő első 
években mire szeretnék fordíta-
ni a bevételeket.

T. Mészáros András polgár-
mester kifejtette, az első évek-
ben nem kell ugyan a csator-
narendszer amortizációjára 
sokat költeni, de később ezek 
az összegek egyre magasabbak 
lesznek. Ugyanakkor a lakos-
ság számának növekedésével 
óhatatlan a csatornarendszer 
folyamatos bővítése is, ráadá-
sul még mindig kimaradtak a 
csatornahálózatból olyan ritkán 
lakott területek, ahová a mosta-
ni pályázati projekt sem jutott 
el, így ezeken a részeken csak a 
távolabbi jövőben várható majd 
a csatornázás.

Végül a közgyûlés egyhan-
gúlag, 15 igen szavazattal elfo-
gadta azt a határozati javaslatot, 
hogy az Érd, Diósd és Tárnok 
önkormányzata által közösen 
kiírt pályázat nyertesével, az Érd 
és Térsége Csatorna-Szolgáltató 
Konzorciummal megkössék a 
koncessziós szerződést a terü-
letükön már meglévő, valamint 
az Érd és Térsége Regionális 
Szennyvíztisztítási Programban 
KEOP európai uniós támoga-
tással megvalósuló, és a szer-
ződés időtartama alatt létesülő, 
a szennyvíz elvezetését és tisz-
títását szolgáló vízi közmûvek 
üzemeltetésére. 
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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.

A két ünnep közötti értekez-
let egyetlen előterjesztése a 
város csatornázásával kapcso-
latos koncessziós pályázatát 
és szerződéskötését érintette. 
A közgyûlés többsége – noha 
sokan már ünnepi pihenőjüket 
töltötték, a város érdekeit szem 
előtt tartva – belátta, hogy ebben 
a kérdésben sürgősen dönteni 
kell, így 15 fő részvételével hatá-
rozatképes volt a plénum. 

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Diósd Község Önkor-
mányzatával, valamint Tárnok 
Nagyközség Önkormányzatával 
közösen koncessziós pályázatot 
írt ki a területén már meglé-
vő, valamint az Érd és Térsége 
Regionális Szennyvíztisztítási 
Programban KEOP európai 
uniós támogatással megvalósu-
ló, és a szerződés időtartama 

alatt létesülő, a szennyvíz elve-
zetését és tisztítását szolgáló vízi 
közmûvek koncessziós szerző-
dés keretében történő üzemelte-
tésére. A pályázat beadási határ-
ideje 2011. december 16-a volt.

T. Mészáros András polgár-
mester előrebocsátotta, a rend-
kívüli ülést az Országgyûlés 
felgyorsult törvényhozása indo-
kolta, hiszen úgy tûnik, már 
januártól változnak az idevá-
gó jogszabályok, ezért volt 
célszerû az ezzel kapcsolatos 
határozatot év végén meghozni, 
hogy még 2011-ben a szerződés 
aláírására is sor kerülhessen. 

Az előterjesztésből kiderült, 
hogy a pályázati dokumentációt 
három pályázó vásárolta meg, 
ám a megadott határidőre csu-
pán egyetlen érvényes pályá-
zatot nyújtottak be, mégpedig 

Kihirdették a koncessziós pályázat eredményét

Rendkívüli ülést tartott a közgyûlés 

a két ünnep között
Noha úgy tûnt, hogy a karácsony elõtti ülés lesz 2011-ben az érdi közgyûlés utol-
só tanácskozása, ám az esztendõ végére, december 29-re mégis újabb meghívót 
kaptak a képviselõk, amelyben egyetlen, de igen fontos döntést igénylõ napirendi 
pont szerepelt.  

Tárgyalás elõtt az utolsó egyeztetések a hivatal munkatársával 

Igaz, csupán egyetlen napirendi pont várt a képviselõkre, de a felelõsség
teljes döntéshez terjedelmes anyaggal kellett megismerkedniük
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Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2012. január 17-én 
(szerdán) 18 órakor  

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2012. január 18-án 
(szerdán) 18 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Túr u. 5–7.)


