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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 9–11 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.

Több oka van annak, amiért 
nem javasolják, hogy az ingat-
lantulajdonosok a házi szenny-
vízhálózat építését feketén, 
vagy az utcai gerincet építő 
munkásokkal a bekötővezeték 
építésével egy időben végeztes-
sék el. Az egyik indok az, hogy 
az így elkészült házi szenny-
vízhálózatot nem tudja átvenni 
sem az akkreditált mérnök, sem 
az üzemeltető, tehát előbb meg 
kell vizsgáltatni – kamerázni 
– és ki kell fizetni a vizsgálat, 
valamint helyszínelés költségeit 
az üzembe helyezéskor.

Azt is fontos tudni, hogy az 
így elkészült munkára senki 
nem vállal garanciát. Az eset-
leges hibák csak a használat 
során derülnek ki – több hónap, 
esetleg év múlva –, amikor már 
nincs kihez fordulni, és a javítás 
nagyságrendekkel többe kerül-
het, mint az eredeti munka 
elvégzése.

Az pedig teljesen nyilvánvaló, 
hogy a feketemunka mellőzésé-
vel és helyi, szakszerû munkát 

végző vállalkozások megbízásá-
val mindenki a helyi gazdaság 
erősödéséhez, a helyi emberek 
foglalkoztatásához járul hozzá.

Ugyancsak fontos tudnivaló, 
hogy április 15-ig még régi áron 
lehet rákötni a tíz évvel ezelőtt 
elkészült csatornahálózatra, tehát 
mindenképp érdemes sietni.

Az Érdi Közlöny március 22-i 
számában jelent meg az a ren-
deletmódosítás, amely 2012. 
április 15-én lép hatályba, és 
a szennyvízcsatorna-hálózat-

ra való utólagos rácsatlako-
zás díjainak változásáról szól. 
A szennyvízcsatorna-hálózatra 
való rácsatlakozásért utólagos 
rácsatlakozási díjat kell fizet-
niük azoknak (és csak nekik!), 
akik korábban nem csatlakoz-
tak egyik víziközmû-társulat-
hoz sem. A díj mértéke jelenleg 
350 000 Ft/egység, ez április 
15-től 385 000 Ft/egység lesz 
azok számára, akik részletek-
ben fizetik. Akik egy összegben 
fizetik be, jelenleg 300 000 Ft-ot, 
a módosítás után 330 000 Ft-
ot kell hogy fizessenek azért a 
jogért, hogy a hálózatra rácsat-
lakozhassanak. Érdemes tudni, 
hogy a díj két éve nem változott, 
a 10%-os emelkedés tehát az 
elmúlt két év változásait követi.

A korábbi csatornázási progra-
mokban elkészült csatornaszaka-
szok mentén még mindig vannak 
olyan ingatlantulajdonosok, akik 
nem kötöttek rá a csatornaháló-
zatra. A legutolsó ilyen program 
is több mint tíz éve fejeződött 
be. Számukra az idei év nagy 

változást hozott a talajterhelési 
díj tekintetében. A talajterhelési 
díjat ugyanis eddig is kellett 
fizetniük azoknak, akik csator-
nára ráköthető ingatlant birtokol-
tak, azonban idén február 1-jétől 
a talajterhelési díj mértékét az 
Országgyûlés megváltoztatta. Ez 
azt jelenti, hogy Érden 3600 Ft/
m3 díjat kell fizetni. Számukra 
lehet tehát igazán fontos, hogy 
még időben elkezdjék a rácsat-
lakozást a hálózatra, tekintve, 
hogy a folyamat időigényes.

Idõszerû és fontos tudnivalók, figyelmeztetések 

feketemunkáról és határidõkrõl
Számos ok miatt kerülendõ a házi szennyvízhálózat 
feketén történõ elkészíttetése. Érdemes sietni a régi, 
a tíz évvel ezelõtt készült csatornahálózatra történõ 
rákötéssel.

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2012. április 17-én  
(kedden) 18.00 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. április 19-én  
(csütörtökön) 18.00 órakor  

kezdődő ülésére

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

Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés és a 
csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, 
ezért az erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított 
kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – 2012. már-
cius 12-től a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el. 

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
 
•  az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
•  az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket is), 
•  valamint a parlag- és gazégetésre is
 
A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonás-

ról a médián keresztül értesülhetnek.

Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga 
után. 

A tűzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védelme 
érdekében kérjük önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírá-
sokat tartsák be.

Ivanics Dénes tű. őrnagy s. k.
kirendeltségvezető

Támogassa a közbiztonságot adója 1%-ával!
Érdi Városi Polgárőr Egyesület:  

64800035-10314184
Adószám: 18703117-1-13

Érdemes megismerkedni azzal 
is, hogy melyek a rákötés lépései 
a régi és új hálózat esetén. Az új, 
most készülő csatornahálózatra 
egy egyszerûsített eljárásrendet 
dolgoztak ki. Ezekben az ese-
tekben az akkreditált mérnökök 
bevonásával történik a csatlako-
zás. Az akkreditált mérnökök 
az akkreditáció során megisme-
rik azokat az elvárásokat, ame-
lyeket az üzemeltető támaszt a 
házi bekötések mûszaki meg-
felelőségével szemben, megis-
merik a szükséges dokumen-
táció elvárt tartalmát és formá-
ját. Egyszerûbb lesz a helyzet 
a bekötővezeték tekintetében 
is, hisz az új programban min-
denhol kiépül a bekötővezeték, 
ahol a tulajdonos beengedi az 
ingatlanra a közcsatorna-épí-
tőket. A rákötési jogosultság 
tekintetében is egyszerûsítés 
lesz, hogy az Érdi Csatornamû 
Társulat a tagjai számára cso-
portosan, elektronikusan igazol-
ni fogja az üzemeltető számára 
azt, hogy az ingatlan tulajdonosa 
tagja a társulatnak, és megfizette 

a hozzájárulást – természetesen 
csak akkor, ha a hozzájárulás 
tekintetében nincs elmaradás. 
Az akkreditált mérnök anyagilag 
is felelősséget vállal azért, hogy 
az általa átvett házi szennyvíz-
hálózat mûszakilag megfelelő, 
és a rákötés jogi-pénzügyi felté-
telei teljesülnek.

A rácsatlakozás a régi, a már 
mûködő hálózatra tehát még 
a jelenlegi üzemeltető, az ÉTV 
Kft. által meghatározott eljárás-
rendben történik. Hamarosan 
a szennyvízcsatorna-hálózat 
üzemeltetését átveszi a nem-
rég bejegyzett koncessziós tár-
saság, az ÉTCS Kft., azonban 
a régi, már üzemelő hálózatra 
való rákötés szabályai vélhetően 
nem fognak változni. 

Figyelem!
A rácsatlakozás egyes lépéseit a 
régi, már üzemelő hálózat ese-
tén, valamint az új, most épülő 
hálózat esetén – a könnyített, 
egyszerûsített eljárásban – rész-
letesen az 5. oldalon olvasható 
írásunkban ismertetjük.
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Hamarosan a postaládákba kerül az önkormányzat hírlevele, amely a csa-
tornázással kapcsolatban tartalmaz fontos információkat


