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Milyen ütemben haladnak a 
munkákkal, és mikortól lehet 
használni az elkészült csator-
nahálózatot? Egyebek közt 
erről beszélgettünk Simó Károly 
elnökhelyettessel.

– Mi várható az új évben a 
szennyvízelvezetési beruházás‑
ban?

– Azt gondolom, hogy 2012 
lesz az az év, amikor Érd törté-
nelmében a legtöbb csatorna fog 
megépülni. A beruházási prog-
ram ugyan már régen elindult, 
tavaly mintegy huszonöt kilo-
méter csatorna meg is épült, de 
a munkák zöme ebben az évben 
zajlik majd. Természetesen fog 
még maradni 2013-ra is bizo-
nyos területeken megépítendő 
csatorna, és az utak végleges 
helyreállítása is ekkor lesz 
esedékes, de az idei év lesz 
a leghosszabb e tekintetben… 
Tavaly, év végén azt gondoltuk, 
hogy január hónapban – ami-
kor az időjárás hagyományosan 
olyan, hogy nem lehet dolgozni 
– nem lesz sok munkavégzés. 
Azonban a legutóbbi rendszeres 
heti megbeszélésen a kivitele-
zők jelezték, hogy amennyiben 
az időjárás engedi, ők folytat-
nák a munkát, és több terüle-
ten mostanra fel is vonultak, és 
folytatják a decemberben abba-
hagyott szakaszokkal.

– Az egyik kérdés, ami legin‑
kább foglalkoztatja az érintet‑
teket, hogy ők mikor kerülnek 
sorra.

– Teljesen jogos a kérdés! 
Érthető, hogy minél hamarabb 
szeretne mindenki túllenni 
rajta, és izgalommal várja, hogy 
mikor érnek el hozzá is a csa-
tornaépítők.

Jelenleg a kivitelezők a „nul-
ladik”, az első és a második üte-
mek utca-, illetve szakaszlistáit 
adták le hozzánk. Ezek térképen 
ábrázolva elérhetők honlapun-
kon is. A jelzett szakaszok egy 
része már megépült, a többit 
pedig tavasz végéig szeretnék 
megépíteni. A többi utca az ezt 
követő ütemek egyikében fog 
szerepelni, és mostanra meg 
kellett értsük, hogy két-három 
hónapnál hosszabb időtartamra 
nem lehet felelősen ütemezést 
adni. Ahogyan haladunk előre, 
folyamatosan közzé fogjuk majd 
tenni az utcalistákat, hogy min-
denki felkészülhessen, és sen-
kit ne érjen meglepetés, amikor 
megkapja a postaládájába az 
értesítőt. Ezért tehát mindenki 
türelmét kérem, egészen bizto-
san minden csatornaszakaszt 
meg fognak építeni 2013 végéig, 
és hogy azon belül mikor kerül 
sorra, arról időben értesülni fog!

– Mire kell felkészülniük, ha 
már elérkeztek hozzájuk a csa‑
tornaépítők? Hogyan lehet köz‑
lekedni, hol tárolják az autó‑
jukat?

– Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy mûködik az a 
rendszer, hogy előtte hét nappal 
értesítik azon utca lakóit, ahol 
kezdik a munkát. Mivel az utcá-
ban több napot vagy több hetet 
is dolgoznak, a pontos napot, 
amikor az ingatlanra be akar-
nak menni, érdemes a megadott 
intervallumon belül az utcában 
a munkát irányító munkaveze-
tővel megbeszélni. Legtöbbször 
ők is becsengetnek, de nem árt 
– legfőképpen, ha napközben 
nem tartózkodnak otthon – az 
ingatlantulajdonosnak kezde-
ményezni a megbeszélést a 
munkavezetővel, és megegyez-
ni az időpontban.

Azt tapasztaltuk, hogy a leg-
több esetben autóval estére be 
lehet állni az ingatlanra, tehát 
nem kell parkolóhelyet keresni, 
és napközben is az utca valame-
lyik vége felé lehet közlekedni. 
Ez alól kevés kivétel van például 
zsákutcák esetén, ahol türelmet 
kérünk arra az egy-két hétre, 
amíg napközben nehezebb a 
közlekedés.

– Mikor és kivel lehet megbe‑
szélni a bekötés helyét?

– Az utcában levő munkaveze-
tővel kell és lehet megbeszélni. 
Tehát most már nem érdemes 
a társulathoz telefonálni, hisz 
a kivitelezők az abszolút ille-
tékesek. A korábban elkészült 
felmérés eredményét megkap-
ták a kivitelezők, tehát ha abban 
nincs változás, akkor nem 
szükséges egyeztetni. Azért a 
biztonság kedvéért mégis meg 
szokták a kivitelezők kérdezni, 
hogy van-e változás, és nem 
árt leellenőrizni azt sem, ha 
saroktelkek esetén volt változ-
tatáskezdeményezés. Több 
utcában láttam, hogy a tulaj-
donos egyszerûen a kerítésre 
egy jelzést tett, hogy hol kéri a 
bekötést. Ez is tud segíteni az 
utcában dolgozóknak. 

– Mit lehet tenni, ha a csator‑
naépítés után nagy sár van az 
utcában?

– Azt tapasztaltam a város-
ban járva, hogy nem csak a 
csatornaépítéssel érintett utcák-
ban van sár. Sajnos az építkezés 
bizonyos kellemetlenségekkel 
jár. Ezt mindannyian tapasztal-
hattuk, akik átéltük akár a saját 
házunk építését is. Csapadékos 
időszakban, miután befejezték 
a csatornafektetést, előfordul, 
hogy a megmozgatott földút ese-
tén nehezen lehet közlekedni. 

A technológiai előírások szerint 
a végeleges helyreállítással ki 
kell várni az úgynevezett kon-
szolidációs időszak végét, ami 
három-négy hónap. Addig a csa-
torna nyomvonala süllyedhet, 
és a visszatemetett föld is más-
képpen viselkedik, mint csator-
naépítés előtt. Természetesen a 
kivitelezők ezen időszak alatt is 
javítják az utcákat, de ez soha 
nem lehet tökéletes. Ezekben 
az utcákban sajnos csak a kon-
szolidációs időszakot követően 
lehet stabilizálni a helyzetet. 
Addig – a fentieken túl – nem 
tehetünk mást, mint megértést 
és türelmet kérünk! 

– Ki az, akit mindenképpen 
be kell engedni az ingatlanra, 
és kit nem?

– Az utcában kivitelezést vég-
zőket mindenképpen célszerû 
beengedni, hisz nekik kell kiépí-
teni a bekötővezetéket. Ugyanígy 
be kell engedni a geodéziai 
felmérést végzőket is, hiszen 
az elkészült csatornákról az 
átadás-átvétel során egy bemé-
rés is készül, ezt pedig akkor 
tudják megtenni, ha bejutnak 
az ingatlanra. Az ötös és hatos 
részvízgyûjtők esetén pedig a 
munkák megkezdése előtt telek-
határon belül is rögzítik az ingat-
lan állapotát, érdemes őket is 
beengedni, ha rendelkeznek írá-
sos megbízólevéllel.

– Ahol már elkészült az utcá‑
ban a csatorna, ott mikor lehet 
rákötni és hogyan?

– Mindenképpen meg kell 
várni az utcai gerinc átadás-
átvételét, és ezt követően a 
rákötési engedélyt. Várhatóan 
márciusban lehet leghamarabb 
elkezdeni a rákötéseket. Ezt 
meg kell terveztetni, a tervnek 
megfelelően kivitelezni, és az 
erre a célra kialakított eljárás-
rend szerint megvalósítani a 
bekötést. 

– Érdemes‑e már most tervez‑
tetni a belső hálózatot?

– Nagyon tudom javasol-
ni mindenkinek, hogy már 
most rendelje meg a tervezést! 
A belső hálózat kialakításával 
meg kell várni, amíg bent lesz 
a csonk a telken belül, de a 
tervezőt érdemes már most fel-
keresni.

– Hogyan fogják átvenni 
mûszakilag az elkészült bekö‑
téseket?

– Egy egyszerûsített eljárás 
keretében fogják átvenni, azaz 
az akkreditált tervezők, akik 
megtervezték, ők felügyelik a 
kivitelezést, és aláírásukkal iga-
zolják, hogy az elkészült házi 
bekötés a szakmai előírások-
nak és a tervnek megfelelően 
készült el. Egyéb engedélyezés 
vagy eljárás nem szükséges.

– Elegendő‑e a szennyvíztisz‑
tító kapacitása, tudja‑e fogadni 
az új rákötéseket? 

– A már mûködő szennyvíz-
tisztító telep képes fogadni az 
eddig elkészült szakaszok rákö-
téseit. Még idén elkészül az új 
teleprész, amely még nagyobb 
kapacitást fog jelenteni, tehát 
várhatóan a későbbiekben sem 
lesz gond a tisztítókapacitás-
sal, és szinte azonnal rá lehet 
kötni. Azonban a későbbi üte-
mek némelyikében előfordul-
hat, hogy hosszabb lesz az az 
időszak, ami az utcai gerinc 
lefektetésétől a rákötésig terjed, 
ugyanis organizációs szempont-
ból előfordulhat, hogy egész 
öblözeteket csak együttesen 
lehet üzembe helyezni.

A társulati szervezés idején, 
2008-ban (majd azt követõen 
pár hónapig) az érintett ingat-
lantulajdonosoknak lehetõsége 
volt arra, hogy úgy döntsenek: 
az érdekeltségi hozzájárulást 
egy lakástakarék-pénztári (LTP) 
számla igénybevételével, részle-
tekben kívánják megfizetni. Az 
LTP-számla egy külön törvény 
által szabályozott pénzintézetnél 
vezetett bankszámla. Ezért az 
OTP évente legalább egyszer egy 
számlakivonatot kell küldjön a 
számla tulajdonosának. Ezeket 
a leveleket kapták most meg az 
érintettek.

Az LTP-s konstrukció a 
következõképpen mûködik: azok 
az ingatlantulajdonosok, akik ezt 
választották, egy LTP-számlát 
nyitottak, és azt vállalták, hogy 
az ezen a számlán összegyûlt 
megtakarítást és az ehhez nyúj-

tott állami támogatást a rendsze-
res takarékoskodás megkezdé-
sét (2008. október) követõ 8 év 
múlva (várhatóan 2016 végén) 
engedményezik a beruházás cél-
jaira. Eddig az idõpontig az oda 
befizetett pénz nem használha-
tó fel, tehát a beruházás során 
ezt a társulatnak kell addig is 
elõteremteni, banki finanszíro-
zásból megelõlegeztetni.

Ennek megfelelõen nyilatkoz-
tak a „Belépési szándéknyilat-
kozatban”, ahol egyben megbí-
zást is adtak a társulatnak arra, 
hogy az általuk befizetett havi 
2605 Ft-ból 1820 Ft-ot utaljon 
át az õ nevükre megnyitott 
LTP-számlára. A fennmaradó 
785 Ft azt a célt szolgálja, hogy 
2012–2017 között a bank által 
megelõlegezett önrész kamatait 
ki lehessen belõle fizetni, és a 
társulat mûködésével kapcsola-

tos költségeket – banki, postai, 
ügyfélszolgálati stb. költségek 
– ebbõl tudják fedezni.

A társulat minden hónap 20. 
napjáig várja az aktuális havi befi-
zetéseket. A befizetések azonosí-
tása a befizetési módtól függõen 
2–10 munkanap alatt lehetséges. 
Az azonosított befizetések ese-
tén a hónap utolsó munkanapján 
történnek az átutalások a tagok 
LTP-számláira.

Az LTP-számlára utalt 1820 Ft-
ból a számlanyitáskor meghatá-
rozott feltételeknek megfelelõen 
150 Ft a havi LTP számlavezetési 
díj, így 1670 Ft kerül a megtaka-
rítási számlára. Az LTP konst-
rukció úgy van kialakítva, hogy 
ezekkel a befizetett összegekkel 
a futamidõ végére létrejöjjön a 
kiutaláshoz szükséges összeg, 
tehát minden díjjal számoltak a 
kialakítás során a tervezõk.

A most kézhez vett számlaki-
vonatot tartalmazó levelek tehát 
azt a célt szolgálják, hogy min-
denki ellenõrizhesse: a befizeté-
sei valóban arra a célra vannak 
felhasználva, amelyre szánták, 
és amelyet az induláskori feltéte-
lek között rögzítettek.

A rákötésekhez meg kell várni a gerinc átadás-átvételét

Újra elindultak  
a csatornaépítõk
Idén fog a legtöbb szennyvízcsatorna épülni Érden, és 
év végére várhatóan befejezõdik az érdi szennyvíztisz-
tító bõvítése és rekonstrukciója is.

Simó Károly: Érdemes már most megrendelni a belsõ hálózat tervezését

Fo
tó

: É
rd

i Ú
js

ág
-a

rc
hí

v

Lakástakarék-pénztári  
elszámolólevelek
Az utóbbi hetekben sokan egy elszámolólevelet kaptak 
az OTP Lakástakarék-pénztártól. Vannak, akik nem 
értik az abban szereplõ számokat és költségeket. 
Utánajártunk, hogy mit kell tudni a most megkapott 
elszámolásokkal kapcsolatban.

Rákérdeztünk
Katz Péter 
intézményigazgató: 
– A turizmus területén 
dolgozom, ez az „ipar-
ág” nagyon érzékenyen 
reagál minden gazdasá-
gi mozgásra, ezért nem 
könnyû a terveket hozni. 
Abban azért bízom, hogy 
legalább a tavalyi szín-
vonalat, árbevételt sikerül 

ebben az esztendőben is tartani, ami igen nagy 
szakmai odafigyelést igényel majd minden dolgo-
zónktól. A 2012-es év biztosan hoz sok váratlan 
fordulatot, ezt az előjelekből érzem…

Mit vár a 2012-es esztendõtõl?
Makkai Sándor 
színmûvész: 
– Nekem a legfontosabb, 
így túl a nyolcvanon, 
hogy az egészségemet 
megőrizzem. Tavaly az 
érszûkületem nagyon 
„megtréfált”, szerencsére 
az érdi gyógyvíz jótékony 
hatással volt betegségem-
re, ezért az idén is eljá-

rok majd a Termál Hotel Ligetbe gyógyulgatni. 
Ezenkívül az idén szeretnék kiadni egy könyvet 
az életemről – sok sztorival fûszerezve, saját kari-
katúráimmal illusztrálva. 

Szebellédi Valéria 
tanár: 
– Szeretném, ha az ének-
zene oktatás, ami az én 
területem, nagyobb meg-
becsülést élvezne az új 
esztendőben. Sajnos, 
azt tapasztalom, hogy a 
Kodály-módszer hazánk-
ban nem olyan népszerû, 
mint külföldön. Rajtuk 

jobban észrevenni, hogy még mindig áhítattal 
hallgatják a módszerünket, nem úgy, mint sok 
helyen idehaza. Ezen feltétlenül változtatni kell!

Nikházy Gábor 
üzletember: 
– Remélem, jobb évünk 
lesz, mint tavaly, ami 
inkább a várakozás idő-
szaka volt, míg a 2012. 
megítélésem szerint a tet-
tek éve lesz. Több üzleti 
elképzelésem van, ami-
ket mindenképp szeret-
nék az idén megvalósíta-

ni. Például magyar termékekkel, élelmiszerekkel, 
gasztronómiai specialitásokkal, kézmûves áruk-
kal egy üzletlánc kialakítását, Paprika néven. 

Meghívó
a Tusculanum – Postástelep 

Településrészi Önkormányzat
(4. és 7. választókerület)

2012. január 23‑án (hétfõn) 
18.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza Általános  

Iskola és Gimnázium
(2030 Érd,  

Gárdonyi Géza u. 1/B)


