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A kivitelezés haladása részvízgyűjtőnként, méterben
Részvízgyűjtő Cég 0. ütem 1. ütem 2. ütem 3. ütem összesen eddig Teljes mennyiség
1 Swietelsky Kft 3 814 5 666 5 556 15 036 33 000,0
2 SADE Kft 10 229 6 467 15 609 4 621 36 925 40 358,0
3 Duna Aszfalt Kft 3 828 2 449 8 003 8 274 22 554 56 895,0
4 Colas-Alterra Zrt 1 616 3 034 8 663 2 041 15 354 32 490,0
5 Közgép-Euroaszfalt 1 482 2 710 3 723 33 198 41 112 41 825,0
6 Közgép-Euroaszfalt 1 644 4 429 4 510 8 991 19 573 51 314,0

Összesen 22 613 24 754 46 062 57 125 150 554 255 882,0

A legtöbb kérdés természete-
sen a rákötések időpontjával és 
feltételeivel kapcsolatban érke-
zett.

– Mikor kezdődhetnek meg 
konkrétan a rákötések az elké-
szült csatornaszakaszokon? 
Mikor kell megrendelni a ter-
vezést és a belső hálózat kivite-
lezését?

– A rákötések akkor kez-
dődhetnek el, amikor mind a 
mûszaki, mind a jogi feltételek 
adottak. Ezek közül a mûszaki 
feltételek a legtöbb elkészült 
szakasz esetében teljesültek. 
Megtörténtek az ellenőrzések, 
a kamerás vizsgálatok, a víz-
tartási próbák és elkezdődött 
az üzembe helyezési doku-
mentáció előkészítése. Kevés 
kivételtől eltekintve tehát nincs 
mûszaki akadálya az üzem-
be helyezésnek. A kivétel azt 
jelenti, hogy nem lehet még 
rákötni azokon a szakaszokon 
(például a Balatoni úton, vagy 
a Kolozsvári utcában), ahol a 
befogadó szükséges kapacitása 
később fog kiépülni vagy még 
üzembe kell helyezni a befoga-
dott szennyvizet továbbító köz-
téri átemelőket.

– Milyen jogi feltételnek kell 
teljesülni?

– Az EU előírta, hogy a támo-
gatásból megvalósult csatorna-
szakaszokat csak nyílt pályáza-
ton kiválasztott üzemeltető üze-
meltetheti. A pályázat decem-
berben lezárult és a nyertesnek 

90 napon belül kell létrehoznia 
a céget. Ez van most folyamat-
ban, a képviselő-testületek feb-
ruári üléseiken döntenek erről. 
Az üzemeltető cég a három 
érintett önkormányzat (Érd, 
Diósd, Tárnok) 74%-os tulajdo-
nában lesz. Amint létrejött az új 
üzemeltető és átveszi a szenny-
vízcsatorna-hálózat, valamint a 
szennyvíztisztító üzemeltetését 
az ÉTV Kft-től, el lehet kez-
deni az üzembe helyezéseket. 
Ez reményeink szerint március 
hónapban megtörténhet.

– Mi az oka annak, hogy töb-
ben nem találták az utcájuk 
nevét a közzétett utcalistákban? 
Mikorra várható náluk a kivi-
telezés?

– Ha valaki nem találta meg 
eddig az őt érintő szakaszt, 
annak az lehet az oka, hogy 
egy későbbi ütemben sze-
repel. A teljes csatornázási 
programban 1524 szakaszt 
kell megépíteni. Eddig a hon-
lapunkon és a helyi médiá-
ban a nulladik, első, második 
és harmadik ütemek szakasz 
(utca)listáit tettük közzé. Ez 
kb. 710 szakaszt jelent. Ez 
rengeteg utca, de még mes-
sze van a teljes listától. Azaz: 
még több száz olyan szakasz 
van, amely a negyedik, ötödik 
vagy akár hatodik ütemben 
lesz. A kivitelezők tájékozta-
tása szerint a nulla-harmadik 
ütemeket 2012 első félévben 
szeretnék építeni, a további 

ütemeket 2012 második fél-
évében, illetve 2013-ban fogják 
megépíteni. A pontosabb és 
közelebbi ütemezést később 
fogjuk tudni közzétenni, addig 
is szíves türelmüket kérjük!

– Mennyibe kerül a belső háló-
zat tervezése és kivitelezése?

– A belső hálózat tervezésére 
és az elkészült hálózat átvéte-
lére kialakult az erre jogosult 
mérnökök között egy 15 000 
Ft-os ár. A kivitelezés tekin-
tetében nagyon változhat a talaj 
tulajdonságainak és az ingatlan 
adottságainak függvényében. 
Azok az ingatlantulajdonosok, 
akikkel erről eddig beszélget-
tem, 5000–10 000 Ft közötti 
folyóméterárat tartanak reális-
nak és elfogadhatónak.

– Múlt héten, mint ahogy itt, 
az Érdi Újságban is olvashat-
ták elindítottam egy weboldalt, 
ahol azok regisztrálhatnak, akik 
szeretnék a tervezést olcsób 

ban, szervezetten megoldani. 
A www.erdkartya.hu oldalon 
már az első héten szép szám-
ban regisztráltak! Remélem, 
elérjük azt a mennyiséget, 
amely már elegendő lesz arra, 
hogy komolyan tárgyalhassunk 
a tervezőkkel és kivitelezőkkel 
arról, milyen áron tudják ezeket 
elvállalni. Ezért azt javaslom, 
regisztráljanak minél többen, és 
javasolják ezt szomszédaiknak, 
ismerőseiknek is!

– Mikor kezdik újra a csator-
naépítéseket? 

– A tartós hideg okán mára 
akár 50 cm mélységben is meg-
fagyhatott a talaj. Tehát ahhoz, 
hogy újra elindulhassanak, az 
enyhülést követően pár hétig 
még várni kell. Ezt ma senki 
nem tudja pontosan előre jelez-
ni, de azért belátható, hogy 
előbb-utóbb beköszönt a tavasz, 
is és akkor újból nekilendülhet-
nek az építésnek.

Kérdések és válaszok csatornaügyben

Idõpontokról, árakról,  
tavaszi újrakezdésrõl
Az Érdi Újságban korábban megjelent tájékoztatások-
kal kapcsolatban számos további lakossági kérdés 
érkezett a szerkesztõségbe, amelyekre választ ezút-
tal is Simó Károlytól, az Érdi Csatornamû Társulat 
elnökhelyettesétõl kértünk.

Simó Károly: Ha az új üzemeltetõ átveszi a szennyvízcsatorna-hálózat és a 
szennyvíztisztító mûködtetését, el lehet kezdeni az üzembe helyezéseket

A hazai lakásállomány zöme 
energiatakarékossági szem-
pontból a gyengétől az átlago-
sig tartó skálán helyezkedik el, 
azaz ezekben az ingatlanokban 
a fûtőrendszer, a nyílászárók, 
a szigetelés nem felel meg a 
mai elvárásoknak, igényeknek. 
Ezen nincs is mit csodálkozni: 
a magyar lakásállomány zöme 
1990 előtt épült, sőt, jelentős 
része még 1945 előtt, 1990 után 
pedig mindössze 0,6 millió. 
Idén január elsejétől a lakóin-
gatlanok csak energetikai tanú-
sítvánnyal adhatók el, márpedig 
fenti adatok ismeretében ez a 
tanúsítvány sok esetben inkább 
szegénységi bizonyítványnak 
nevezhető – hangzott el a Fidesz 
Zöld Tagozat február 13-i ren-
dezvényén, melynek témája az 
energiatakarékosság volt. 

Az előadók, Kaderják Péter, 
a Regionális Energiagazdasági 
Kutatóközpont vezetője, Pátkai 
Zsolt, Százhalombatta alpol-
gármestere és a Fenntartható 
Otthon Zrt. két munkatársa 
vázolták az uniós és a hazai 
energiapiaci hátteret, illetve a 

megtett és a lehetséges intézke-
déseket arra nézve, hogy keve-
sebb energia felhasználásával 
használhassuk ingatlanjainkat.

Szomorú tény: a hazai lakás-
állomány zöme energetikai 
szempontból korszerûtlen, az 
energiaárak pedig ugrásszerûen 
nőnek, így a családi költségve-
tésben átvette a vezető sze-
repet a rezsi finanszírozása. 
Az energiaköltségek csök-
kentése hosszú távon csak 
korszerûsítéssel oldható meg 
– a Fenntartható Otthon Zrt. 
számításai szerint a hazai 2,7 
millió családi házból 2,2 szorul 
energetikai korszerûsítésre 15 
éven belül. Mint az előadáson 
elhangzott: a társaság ezt úgy 
célozza meg, hogy a lakossá-
got ne érje többletteher, vagyis 
pályázati, állami támogatások 
igénybevételével. 

A fenntartható otthonok 
kialakítását célzó program most 
indul; aki szeretne többet meg-
tudni a zrt. által kínált lehető-
ségekről, a feop.hu honlapon 
kaphat bővebb tájékoztatást.

 Á. K. 

Égbe szökõ rezsiszámla, 

elavult lakások
Januártól az ingatlanok csak energetikai tanúsítvánnyal 
adhatók el. Mivel a magyar lakásállomány zöme 
elavult, a tanúsítványt akár szegénységi bizonyít-
ványnak is nevezhetnénk – hangzott el a Fidesz Zöld 
Tagozatának múlt hétfõi elõadásán, melynek témája az 
energiatakarékosság volt.

Pátkai Zsolt, Százhalombatta alpolgármestere városa energetikai prog-
ramjairól beszélt (mellette a Fenntartható Otthon Zrt. képviselõi, illetve 
Bada Zoltán, a Fidesz Zöld Tagozatának elnöke)
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Támogassa a közbiztonságot adója 
1%-val!

Érdi Városi Polgárőr Egyesület: 
64800035-10314184

Adószám:  18703117-1-13

„Adj vért és ments  
meg három életet!”
A Magyar Vöröskereszt véradást tart  
Érden a Művelődési Központban 2012. 
február 24-én (pénteken) 10 és 18  óra 
között.    

Önt is várjuk a véradók táborába!

Személyi igazolványát, lakcím- és TAJ 
kártyáját feltétlenül hozza magával!

Felhívás a lakosság részére
A lakáson belüli fagyhalál megelőzése 
érdekében a téli krízisidőszakban kérjük 
a lakosság szíves segítségét. Abban az 
esetben, ha környezetükben van olyan 
egyén, család, aki hajléktalanság, beteg-
ség, illetve szociális ok miatt segítségre 
szorul, az alábbi telefonszámokon tájé-
kozódhat, kérhet segítséget: 
Munkaidőben: 06-23-522-345,
06-23-366-104, 06-23-366-105
Egyéb időpontokban:
Felnőttorvosi ügyelet 06-23-365-274
Gyermekorvosi ügyelet 06-23-365-770
Családsegítő Szolgálat 06-20-421-7878
Hajléktalan ellátás 06-20-319-6559
Polgárőrség 06-30-2000-890
Együttműködésüket köszönjük!

T. Mészáros András polgármester 


