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2011. évi bevételek és kiadások

előző év (2010) Tárgyév (2011)

Nyitó pénzeszköz 403 960 628 471

Kiadások és átutalások beruházás-önerőhöz -41 719 -900 378

Bevételek 266 230 481 644

Záró pénzeszköz 628 471 209 737

Lakossági LTP számlák egyenlege 493 618 815 914

Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg 1 122 089 1 025 651

Elkészült csatornaszakaszok 2012. május 15-ig

Részvízgyűjtő Megépült csatorna (folyóméterben) Arány

1 7 443 22,55%

2 23 472 58,16%

3 14 189 24,94%

4 13 259 40,81%

5 2 189 5,23%

6 6 953 13,55%

Összesen 67 505 26,38%

Érd-Kelet: 22 401 17,83%

Érd-Nyugat: 45 104 34,63%

Május 18-án megtartotta éves 
szokásos ülését az Érdi Csator-
namû Társulat küldöttgyûlése. 
A tizenhétezer ingatlantulaj-
donost képviselő küldöttek 
elfogadták a társulat 2011. 
évi beszámolóját és mérlegét 
(a főbb számok megtalálha-
tók a mellékelt táblázatban). 
Elhangzott, hogy az építések 
megkezdésével a társulat is 
hozzájárult az önrész kifize-
téséhez. A 2011. évben erre a 
célra 850 millió forintot utaltak 
át az önkormányzaton keresz-
tül a beruházó önkormányzati 
társuláshoz. Az önrészt az EU-s 
pénzekkel kiegészítve fizették 
ki a szállítói számlákat.

A küldöttek meghallgatták a 
beruházást irányító Kovács Péter 
Barna projektvezető tájékozta-
tását a csatornázási program 
előrehaladásáról. 

Ezt követően a küldöttek dön-
töttek arról is, hogy a jövőre 
nézve megszûnik a csekken-
ként fizetendő 100 Ft-os tranz-
akciós költség a társulati tagok 

befizetései után azok számá-
ra, akik postai „sárga csekken” 
fizették be a hozzájárulást. 
Egyszerûsítve: megszûnik a 
postai készpénz-átutalási meg-
bízások használata esetén fize-
tendő „csekkdíj”.

Folyamatban van a ható-
sági egyeztetés a rákötések 
érdekében. Azokon az elkészült 
csatornaszakaszokon, ahol van 
befogadó csatorna, és az áteme-
lő is megfelelő kapacitással ren-
delkezik, elkezdődött a hatósá-
gi egyeztetés annak érdekében, 
hogy az ingatlanokat rá lehessen 
kötni a csatornára. Várhatóan 
ennek időigénye okán az első 
rákötések júliusban lesznek. 
A szennyvíztisztító kapacitás 
rendelkezésre áll, sőt, az új 
telep próbaüzemének beindu-
lásával a korábbinál nagyobb 
mennyiségre lesz szükség, hogy 
a próbákat megfelelően el lehes-
sen végezni.

Simó Károly
elnökhelyettes,

Érdi Csatornamû Társulat 

Az önkormányzat május 17-én 
pályázatot írt ki házi szenny-
vízhálózat kiépítéséhez nyújtott 
visszatérítendő, de kamatmen-
tes önkormányzati támogatásra, 

hogy azok is meg tudják olda-
ni a házi bekötések kivitelezé-
sét, akiknek ez komoly anyagi 
nehézséget okoz. Itt nemcsak 
a szociális helyzetre kell gon-

dolni, hanem arra is, hogy van 
olyan ingatlan, ahol átemelőt 
kell beszerelni, vagy mondjuk 
harminc folyómétert kiásni, így 
a házi szennyvízhálózat kiépí-
tésének költségei tetemesek is 
lehetnek. 

A pályázati felhívást az aláb-
biakban lapunkban is közzé-
tesszük, de megtalálható a 
város honlapján is, a Fontos 
menüpontban, a Felhívások, 
tájékoztatók között, a pályázat 
benyújtásához szükséges adat-
lappal együtt. 

Az érdeklődőkben – a felhívás 
szövegét olvasva – minden bi-
zonnyal felmerül a kérdés: há-
nyan kaphatnak támogatást, 
mekkora részletekben kell vissza-
fizetni a megítélt összeget, és mit 
jelent az utólagos finanszírozás. 
Mindezekre Simó Károly, a csa-
tornatársulat elnökhelyettese 
adott választ lapunknak.

– Hány család kaphat támo-
gatást e pályázat keretében?

– Az önkormányzat három-
millió forintos keretet határo-
zott meg. Mivel a támogatás 
mértéke legfeljebb ötvenezer 
forint lehet, mintegy hatvan csa-
ládot tud ily módon támogatni a 
város. A keretösszeg természe-
tesen módosítható, az igények-
től és a költségvetés helyzetétől 
függően.

– Mekkora lehet a törlesztő-
részlet, illetve a visszafizetés 
futamideje?

– A megítélt összeg törlesz-
tésének futamidejét, kezdő-
időpontját és havi mértékét a 
támogatási szerződés rögzíti 
majd. Ötvenezer forintos összeg-
gel, havi kétezer forintos törlesz-

téssel számolva 25 hónap alatt 
téríthető vissza a támogatás.

– A pályázati kiírás szerint a 
támogatás utólagos finanszíro-
zás. Ez mit jelent?

– Ez annyit tesz, hogy a sike-
res pályázóknak ki kell fizetniük 
a házi szennyvízhálózat kiépíté-
sének teljes költségét, de a meg-
ítélt támogatást a Polgármesteri 
Hivatal az elszámolást követő 
tizenöt napon belül kifizeti 
részükre. 

– A kiírás szerint a támogatás 
feltétele a mûszaki terv benyúj-
tása, amelynek tartalmaznia 
kell az üzemeltető hozzájárulá-
sát a házi szennyvízhálózat léte-
sítéséhez. Ezt a hozzájárulást 
hol lehet beszerezni?

– Az újonnan épülő háló-
zat esetén az eljárásrend 
leegyszerûsödik, elegendő lesz 
az akkreditált mérnök (terve-
ző) nyilatkozata, hiszen ő veszi 
majd át – a leendő üzemeltető 
nevében – a házi szennyvízhá-
lózatot, ő írja alá, hogy az elké-
szült belső hálózat ráköthető 
a közcsatornára. A régi hálózat 
esetén azonban szükség van 
az üzemeltető hozzájárulására, 
hogy az ingatlan csatlakozhat a 
szennyvízhálózathoz.

 – A pályázati felhívással kap-
csolatos kérdéseikkel kihez for-
dulhatnak az érdeklődők? 

– A társulat ügyfélszolgála-
tán, a Szabadság tér 12. szám 
alatt segítséget kaphatnak azok, 
akik szeretnének pályázni a 
támogatásra. Az ügyfélszolgálat 
munkatársai hétfőn 12–17 óra 
között, szerdán és csütörtökön 
10–13 óra között állnak a lakos-
ság rendelkezésére.  Á. K.

Pályázati felhívás
házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott  

visszatérítendő 
önkormányzati támogatásra 

Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2030 Érd, Alsó u 1., 
tel.: 23/522-300.
A pályázat célja: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén a kiépített szennyvízelvezető hálózatra történő 
csatlakozás elősegítése a házi szennyvízhálózat kiépítésé-
hez nyújtott önkormányzati támogatás által.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén  a szenny-
vízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett 
ingatlanok, illetve azok tulajdonosai.
A támogatás jellege, mértéke: Visszatérítendő, 
kamatmentes támogatás. A támogatás utólagos finan-
szírozás, amelyet az elszámolást követő 15. napon belül a 
Polgármesteri Hivatal fizet meg a támogatott részére. 

A támogatás felső határa a bekerülési költséghez viszonyít-
va bruttó 50 000 Ft. 
A támogatás  feltételei: 
–  a pályázó a  közcsatornára rákötendő ingatlan tulajdo-

nosa, és Érden lakóhellyel rendelkezik, 
–  műszaki terv benyújtása (mellékletként tartalmaznia 

kell az üzemeltető hozzájárulását a házi szennyvízháló-
zat létesítéséhez, valamint egy árazott költségvetést),

–  a pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára törté-
nő rákötést tárgyév december hó 31-ig megvalósítja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
–  szociális helyzet, 
–  vállalt saját erő aránya,
–  pályázó számlákkal igazolja, hogy a folyékony hulladék 

elszállítását az önkormányzat által kiválasztott közszol-
gáltatóval végezteti.

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje: 
A pályázatokat a pályázati adatlapon, az ott megjelölt mel-
lékletekkel együtt, egy eredeti és egy másolati példányban 
kell benyújtani, egy zárt borítékban. 

A borítékra rá kell írni: „Házi szennyvízhálózat kiépítésé-
nek támogatására”. 

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodájára kell 
személyesen vagy postai úton benyújtani. 

A pályázatok benyújtása egész évben folyamatos (végső 
határidő tárgyév november hó 30. nap).

Hiánypótlásra nincs lehetőség (azon pályázó, aki nem 
a pályázati dokumentációkban foglaltaknak megfelelően, 
illetve hiányosan nyújtja be pályázatát, kizárásra kerül).

A támogatás odaítélése: a támogatás odaítéléséről 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének  Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága dönt.

Az egyes pályázati fordulókkal kapcsolatos határidők: 
tárgyév június 15., augusztus 31., november 30.

A döntésről a nyertes pályázók a döntést követő 15 
napon belül írásbeli értesítést kapnak. A nyertes pályázók 
listája az önkormányzat honlapján (www.erd.hu) is meg-
tekinthető. A támogatásban nem részesülő pályázók külön 
értesítést nem kapnak. 

Elsõ körben mintegy hatvan család kaphat segítséget

Önkormányzati támogatás  
a házi bekötésekhez
Legfeljebb ötvenezer forintos visszatérítendõ, de ka-
matmentes támogatást igényelhetnek mostantól az 
érdi lakosok a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez. A 
pályázat részleteirõl Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese beszélt lapunknak.

Az önkormányzat visszatérítendõ, kamatmentes támogatással nyújt segít-
séget a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez – a támogatásra pályázni kell, 
az elnyert összeg legfeljebb ötvenezer forint lehet
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A Csatornamû Társulat hírei

Megszûnik a csekkdíj


