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Tájékoztató és ütemterv

az õszi zöldhulladék-gyûjtésrõl
Érd Megye Jogú Város közgyû
lése, valamint az Érd-Kom Kft.
2009. január 5-én vállalkozói
szerzõdést kötött a város köz
igazgatási területén keletkezõ
zöldhulladék kezelésére. A szer
zõdés szerint az Érd-Kom Kft.
a zöldhulladék elszállítására
ütemtervet készít a gyûjtési
idõpontok és az utcanevek
feltüntetésével. A kft. kéri a
lakosságot, hogy a feltüntetett
idõpontban helyezzék ki házuk
elé reggel 7 órára – zsákban
– az elszállításra szánt zöld
hulladékot. A gyûjtõzsákokat
nem ürítjük, a gyûjtés zsákostól
történik.
A zsákban csak zöldhulladék
helyezhetõ el, annak tartalmát
szúrópróba szerint ellenõrizzük.
Idegen anyag esetén a teljes tétel
elszállítása megtagadható.
A szolgáltatásunkat az ingat
lantulajdonosok térítésmente
sen vehetik igénybe.
Együttmûködésüket megkö
szönve:

Érd-Kom Kft.
1. VÁLASZTÓKERÜLET
2009. november. 9. hétfõ
• Bojtár u. Hõsök tere József
Attila u. Kapa köz Krisztina u.
Szapáry u.
• Borona u. Ildikó u. Judit
u. Kastély u. Mély u. Szent
Mihály tér
• Csordás u. Ilona u. 94-106.
Juhász u. Kasza köz Meredek
u. Tárcsa köz
• Csõsz u. Iskola köz Júlia u.
47-107. Kengyel köz Molnár u.
Temetõ u.

• Dózsa György u. Járom u.
Júlia u. 23422/2-23482 hrsz.
Kerék u. Nyereg köz Zártkert,
Eke köz Johanna u. Jusztina u.
Kerülõ u. Pásztor köz
• Gereblye u. Jolán u. 37–67/
A; Kakukkhegyi u. Keskeny u.
Római út 11–59;
• Gulyás u. Jolán u. 68–70.;
Kálvária u. Kocsi köz Római út
14–32.;
• Hosszú u. Jolán u. 23659/1;
23386 hrsz. Kantár köz Kondás
u.–Sugár u.
• Arató u. Felsõ u. 112–150/1
Gátõrház Külsõ Római út
Római út 2–12.; Teréz u.
4–10.; Csónak u. Fõ u. 1–73.;
Hamzabég tér Mecset u.–
Szántó u.–Vetõ u.
• Felsõ u. 107–161.; Fõ u. 2–72.;
Kötél köz Római út 1/B–9/B;
Széles u.
• Alsó u. 2–106., Gizella u.–
Irma u.–Jolán köz–Katalin u.–
Könyvelõ u.
• Budai út 2–6. Ida u.–Izabella
u.–Jolán u. 3–35/B; 6–58.
–Kinga u.–Szabadság tér
• Ercsi út 1–35.; 2–32.–Ilona u.
1–79.; 2–90. –Janka u.–Júlia u.
5–31.; 12–16. –Klára köz–Teréz
u. 1–7/3.–Felsõ u. 1–105.;
2–110.–Irén u.–Jegyzõ u. 1–13.;
4–20.–Karolina u.–Kornélia
u.–2–4/B–Velencei út 1–17.
2. VÁLASZTÓKERÜLET
2009. november 10. kedd
• Ágnes u. 14–108.; 67–97.
Borbála u.–Edit u. 4–14. Emília
u.–Erzsébet u. 7–83; 10–100.
Kornélia u. 3–19; 6–20.
• Ágota u. 14–28.; 19–25.

Cecília u.–Ella u.–Emma u.
2–12.–Eszter u.–Paula u.
• Alsó u. 23–99. Csilla u.–Elvira
u.–Erika u.–Etelka u. Piroska u.
• Blanka u. 2–14.–Edina u.–
Emese u.–Erna u.–Éva u.–Teréz
u. 9–97.;12–38.
• Adél u.–Alsó u. 1–21.;
Antónia u.–Béke tér 4/A–5/C
Béke tér 7/C–7/E–Blanka u.
1–11.–Ágnes u. 1–63.; 4–12.;
Angyalka u.–Aranka u.–Béke
tér 6/A–6/E Bella u.–Budai út
8–78.; 9–41. Ágota u. 1–13.;
2–12.; Anna u. 1–7.; 2–6. Béke
tér 1/A–3/E; Béke tér 7/A–7/B.
Berta u. 1–11.; 2–14. Béke tér
8/A–8/D; 8/C–Emma u. 1/A–1/
B–Emma u. 5/A–5/B–Enikõ u.–
Erzsébet u. 2/A–2/D.–Erzsébet
u. 4/A–4/C.–Edit u. 1/A–1/C–
Emma u. 3/A–3/B–Emõke u. 1/
A–1/B; 3. Erzsébet u. 1/A–1/B
Erzsébet u. 3/A–3/B–Erzsébet
u. 5/A–5/B.
3. VÁLASZTÓKERÜLET
2009. november. 11. szerda
• Alispán u.–Elnök u.–Felvigyázó
u.–Hivatalnok u.–Márta u.–
Ügyvivõ u.
• Bíró u.–Ercsi út. 34–78/41.
– Jegyzõ u. 15–115.; 22–118.– Páva
u. 1–9.; 2–12.–Tollnok u.–Budai
út 1–7.–Elõadó u.–Fogalmazó u.–
Magdolna u.–Matild u.–Velencei
út 2–68/B. Calvin tér–Elöljáró u.–
Gépíró u. Malvin u.–Melánia u.–
Csalogány u. 1.; 2–36.–Intézõ u. 1–
17/A;2–14.–MÁV állomás–Papagáj
u.–Tisztviselõ u.–Velencei út 19–
81.–Csalogány u. 38–56.–Fogoly u.
1–17/1; 2–16.–Képviselõ u. 9–11.;
10–20. Tanácsos u. 9–27.; 10–16.;
Tolmács u.–Délibáb u.–Fürj u. 1–

9.; 2–12.–Mihályi telep–Technikus
u.–Díjnok u.–Esküdt u.–Gondnok
u.–Marcella u.–Natália u.
• Diósdi út 1–21.; 10–12.
Eszperantó tér–Gyakornok u.–
Margit u.–Nóra u.
• Ellenõr u.–Felügyelõ u.–
Hírnök u.–Mária u.–Ügyész u.
Elvira-puszta–Intézõ u. 16–30.;
19–29.–Pacsirta u. 35–61.; 40–
64.–Titkár u.–Fácán u.–Írnok u.
Mérnök u.–Pintyõke u. 1–39.;
2–42.–Tudós u.–Fehérvári
út 1–53.–Kanári u.–Orvos
u.–Tanácsos u. 1–5.; 2–8.
Vasútállomás–Fülemüle u.–
Képviselõ u. 1–7.; 2–8. Pacsirta
u. 1–33.; 2–38.–Tanár u.–Vasúti
õrházak
4. VÁLASZTÓKERÜLET
2009. november. 12. csütörtök
• Fácán köz–Fogoly u. 18–74.;
21–51.–Héja u.–Páva u. 11–79.;
14–56.–Szajkó u.
• Fehérvári u. 55–133.–Fürj
u. 11–61.; 14–48.–Karvaly u.–
Pintyõke u. 45–65.; 48–68. Turul
u.–Feketesas u.–Gulyás tanya–
Keselyû u.–Sólyom u.–Vércse
u.–Fecske u.–Gólya u. 1–3.;
2–4.–Kakukk u.–Ruca u.–Túzok
u. 51–73.; 62–78/A.–Zámori út
• Fehérvári út 38–114.–Haris
u. 1–3.; 2–4.–Kócsag u. 1–11.;
2–4.–Szalonka u. 5–69.; 52–66.
Vadkacsa u.–Gém u. 1–3.; 2–
4.–Harkály u. 33–79.; 44–72.
Pelikán u.–Szárcsa u.–Vadlúd u.
45–95.–Daru u.–Gólya u. 5–41.;
6–40.–Hattyú u.–Szalonka u.
2–28.; 30–50.–Vadlúd u. 1–43.;
2–56.–Gém u. 5–37.; 6–38.–Haris u.
6–44; 5–61. Kócsag u. 6–48.; 13–59.
Túzok u. 1–49; 2–60. Vöcsök u.

XIX. évfolyam, 2009. november 5.
Közlemény

A lakosság katasztrófavédelmi
tudnivalóiról
Sajnos, nemegyszer tapasztaljuk, hogy szûkebb és tágabb környezetünkben katasztrófák
vagy katasztrófákhoz vezetõ veszélyhelyzetek következhetnek be. Gondoljunk csak a
törökbálinti pirotechnikai raktártûzre, a monori vasúti szerencsétlenségre, a rendkívüli
idõjárás okozta ár- és belvízveszélyekre, hõhullámokra, lakás és ipari tûzesetekre vagy a
veszélyes anyagok szállítása közben bekövetkezhetõ balesetek okozta veszélyhelyzetekre.
A katasztrófák elleni védekezés közös ügy, az azokra való felkészülés életeket, vagyonokat
anyagi javakat menthet meg.
Érd Megyei Jogú Város Helyi Védelmi Bizottsága a katasztrófavédelemrõl szóló 1999.
évi LXXIV. és a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvények vonatkozó elõírásainak
betartására kiemelt figyelmet fordít. Rendszeresen értékeli az illetékességi területén előforduló veszélyhelyzeteket, naprakész katasztrófaelhárítási intézkedési tervekkel rendelkezik, évente egy‑egy alkalommal törzsvezetési gyakorlatot tart a védelemben közreműködő
szervek vezetői részére.
Mindezeken túl védelmi bizottságunk fontos feladatnak tekinti a lakosság felkészítését
és tájékoztatását is, melynek keretében Érd, Tárnok, Diósd, Sóskút és Pusztazámor lakossága ezután rendszeresen az alábbi akciókkal fog találkozni:
1. Lakosság általános tájékoztatása céljából:
a) „FELKÉSZÜLTÉL?” című katasztrófavédelmi tablók kerültek és kerülnek kihelyezésre
a települések azon intézményeiben, hivatalaiban, közszolgáltatást nyújtó gazdasági
társaságaiban (iskolák, közhivatalok, egészségügyi intézmények, posta, tömegközlekedés), ahol a lakosság viszonylag nagy arányban megfordul;
b) az önkormányzatok honlapjára katasztrófavédelmi tájékoztatók kerültek fel;
2. Középiskolák és általános iskolák tanulói részére:
a) a végzős tanulók részére, osztályfõnöki órák keretében katasztrófavédelmi tájékoztatókat tartunk minden év utolsó negyedévében;
b) a honvédelmi körzethez tartozó települések iskolái részére minden év első negyed
évében „Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny” megrendezésére kerül sor.
5. A panelházakban lakók tûzvédelmi tájékoztató szórólapokat kaptak és Érd Megyei Jogú
Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága szeptember 3-án „Tűzvédelmi lakossági
fórum”-ot tartott, melyet igény szerint megismétel.
A védelmi bizottság köszönettel tapasztalta az akciókban érintett közintézmények,
hivatalok és gazdasági társaságok vezetőinek segítőkész és felelősségteljes együttműködését. Kérjük a lakosságot, hogy az akciókkal nyújtott lehetőségeket használják ki a
katasztrófák és különféle veszélyhelyzetek idején tanúsítandó helyes magatartási szabályok megismerése és betartása érdekében!
Érd Megyei Jogú Város Helyi Védelmi Bizottság
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