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Fellapozva a helyi sajtót vagy 
kinyitva a postaládát, egyre 
több olyan vállalkozás hirde
tésével találkozhatunk, amely 
a telken belüli szennyvízelve
zetés tervezésével, kivitelezé
sével foglalkozik. Van olyan 
cég, amelynek emberei sze
mélyesen keresik fel a lakó
kat, mások hirdetések útján; 
e cégek ajánlatai, reklámjai 
minden bizonnyal csak sza
porodni fognak, hiszen Érd e 
tekintetben hatalmas „piac”: 
tizenhétezer háztartás (a kör
nyező településekkel együtt 
huszonháromezer) csatlakozik 
rá pár éven belül a szenny
vízhálózatra, és szinte minden 
ingatlan esetében meg kell ter
veztetni és ki kell építeni a házi 
bekötéseket. Lapunk hasábjain 
szeretnénk bemutatni olyan 
cégeket, amelyek a házi bekö
tések tervezésével és kivitele
zésével foglalkoznak, hogy az 
olvasók minél több információ 
birtokában tudjanak választa
ni. Hangsúlyoznunk kell: a vál
lalkozásokat nem „teszteltük”, 
cikkünk azokra az informá
ciókra épül, amelyeket e cégek, 
társulások képviselői önma
gukról adtak – vagyis célunk 
csupán a piac mustrája. 

Azt is hangsúlyoznunk 
kell, hogy a lakosságnak nem 
kötelező közülük választani, 
hiszen csak a tervezést illetően 
van akkreditáció, a kivitelezők 
esetében nincs (a tulajdonosok 
akár saját maguk is elkészíthe
tik a házi bekötést). Ily módon 
tehát sem a csatornatársulat, 
sem az önkormányzat nem 
ajánl (és nem is ajánlhat) kivi
telezőt, velük megállapodást 
nem kötött és nem is köt, vagy
is az önkormányzat ajánlására, 
megbízására kivitelező a lakos
ságnál nem hivatkozhat. 

Általánosságban elmondha
tó még: a tisztességes cégek, 
vállalkozók számlára dolgoz
nak, és (minimum a kötele
zően előírt) garanciát vállalnak 
a munkájukra; az ügyfelekkel 
szerződést kötnek, rögzítve a 
fizetési ütemezést is. Érdemes 
több cégtől is árajánlatot kérni, 
és ezek ismeretében dönteni. 

Az alábbiakban olyan vál
lalkozásokat mutatunk be, 
amelyek Érden tevékenyked
nek, és egyaránt foglalkoznak 
tervezéssel és kivitelezéssel is, 
vagyis az ügyfélnek az első 
ceruzavonástól a bekötés 
átadásáig minden munkafázist 
elvégeznek. 

Mély-Ép-Park 2006 Kft.

Mint Hostyánszki József épí
tésvezetőtől megtudtuk, 
cégük öt éve foglalkozik mély
építéssel, közmûépítéssel. 
A versenyszférában dolgoznak, 
nagy megrendelőkkel. A kft. 
érdi székhelyû, a csatornabekö
téseket illetően komplett kivite
lezést, illetve tervező biztosítá
sát is vállalják (nem szükséges 
mindkét szolgáltatást igénybe 
venni, csak tervezési, illetve 
csak kivitelezési igénnyel is for
dulhat hozzájuk a lakosság). 

– A helyszíni felmérés és az 
árajánlat díjmentes, a tervezőt 
12 000 forint plusz áfa áron biz
tosítjuk. A kivitelezés anyag
költséggel együtt 1 folyóméterre 
vetítve nettó 4800 forint. Ezért 
az összegért „kulcsrakészen” 
adjuk át a bekötést. Benne fog
laltatik az árban a munkagödör 
kiásása, a homokágyazat elké
szítése, a csőfektetés (anyaggal 
együtt), a nyílt árkos bemérés, 
a gödör visszatöltése, tömöríté
se. Az engedélyeztetést szintén 
tartalmazza az ár. Vannak olyan 
esetek, ahol átemelőszivat
tyút is telepítenünk kell, erre 
viszont most még nem tudunk 
árajánlatot adni – jegyezte 
meg Hostyánszki József, aki 
kérdésünkre elmondta azt 
is: a helyszíni felmérés, illet
ve az árajánlattétel ingyenes, 
ha pedig a lakók összefognak 
egyegy utcában, és közösen 
rendelik meg a kivitelezést, öt
nyolc százalék árengedmény
ben részesülhetnek. 

– Igény esetén vállaljuk a 
belső bekötés kivitelezését a 
gerinchálózat megépítése előtt 
is – a rendelkezésünkre álló 
közmûtervek alapján –, ha a 
lakó kéri. (Előfordulhat, hogy 
telekrendezés, építkezés miatt 
valaki már a gerincvezeték meg
épülése előtt szeretné elvégez
tetni ezt a munkát.) Ebben az 
esetben az úgynevezett „élőre 
kötésig” a vállalási ár bizonyos 
százalékát (510 ezer forintot) 
az ügyfél csak akkor fizeti ki, 
amikor az elkészült bekötést a 
hálózathoz csatlakoztatjuk. Ez 
mindössze pár perces munkát 
jelent. Természetesen ez csak 
akkor történhet meg, ha meg
van a rákötési engedély – hang
súlyozta az építésvezető.

A cég az elvégzett munkára 
a törvényben garantált öt év 
garanciát vállalja. 

– Garanciát jelent a kft. elő
élete is, hiszen mi nem a csa

tornázásra alakult projektcég 
vagyunk, hanem több éve dolgo
zunk a piacon. Garanciát jelent
het az is, hogy érdi székhelyû 
cég vagyunk, bárki megtalál
hat minket a csatornázás befe
jezése után is – zárta szavait 
Hostyánszki József.

Érd Bekötő Konzorcium

A konzorciumot három cég és 
egy testület hozta létre év ele
jén: az Érdi Építő Zrt., a BMK 
Pro Kft., az Érd Centrum Kft. 
(ez utóbb kivált a társulásból, 
és külön tevékenykedik), illetve 
az Érdi Ipartestület. 

– Azért hoztuk létre a kon
zorciumot, hogy az érdi vál
lalkozók is részt vehessenek 
ebben a hatalmas munkában. 
A részvénytársaság és a kft. az 
anyagi hátteret biztosítja, míg a 
kivitelezést a helyi vállalkozók 
végzik el. A konzorciumalakítás 
másik oka volt, hogy így 
együttmûködve alacsonyabb 
áron tudjuk kínálni szolgáltatá
sainkat a lakosságnak – mond
ta lapunknak Kocsner János, 
a BMK Pro Kft. képviselője. 
A konzorcium tervezőkkel is 
kapcsolatban áll, így nemcsak a 
kivitelezés, de a tervezés tekin
tetében is bárki fordulhat hoz
zájuk.

– Érd heterogén terület, ezért 
egységárat nem tudunk mon
dani, csupán annyit: a bekö
tés folyómétere nettó ötezer 
forintnál kezdődik. A tervezési 
díj egyes esetekben akár ötezer 
forint is lehet, maximálisan 
pedig 15 ezer forint (plusz 
áfa). A munkánkra életre szóló 
garanciát vállalunk, hiszen 
vállalkozóink Érden élnek és 
dolgoznak évek, évtizedek óta, 
értük az ipartestület is garan
ciát vállal. Csak tervezést, csak 
kivitelezést és „kulcsrakész” 
átadást is vállalunk. A helyszíni 
felmérés és az árajánlat ingye
nes – tette hozzá Kocsner János, 
aki kérdésünkre elmondta azt 
is: a házi bekötések tervezését 
bármikor elvégzik, a kivitele
zést azonban csak akkor, ha a 
gerincvezetékek kiviteli tervei 
rendelkezésükre állnak, hogy a 
bekötési magassággal ne legyen 
gond. Az élőre kötést pedig csak 
a rákötési engedély birtokában 
végzik el. 

Rákötés Trió

A Rákötés Triót három ember 
alapította: Vágó László épület

Körkép a házi bekötéseket végzõ cégekrõl, vállalkozókról

Mit mennyiért kínálnak?
Ahogy elindult a csatorna gerincvezetékeinek lefektetése, megjelentek a házi bekö-
tések kivitelezését, tervezését ajánló cégek hirdetései, szóróanyagai is a postalá-
dákban. Lapunk hasábjain bemutatjuk ezen vállalkozásokat, hogy az olvasók minél 
több információ birtokában tudjanak választani. 

gépész, víz, gáz, fûtésszerelő 
és szakoktató, Kosár István, 
aki földmunkagépkölcsönző
vel rendelkezik, illetve Orbán 
Péter vállalkozó (többek közt a 
Napraforgó Kht. egyik alapító 
társtulajdonosa, volt ügyveze
tője). A Rákötés Trió „kulcs
rakész” átadást végez, tehát a 
tervezéstől az engedélyeztetésig 
mindent.

– Konzorciumunknak van egy 
különlegessége: nem egyes meg
rendelőket keresünk, hanem 
arra buzdítjuk a lakókat, hogy 
álljanak össze megrendelői cso
portokká. Így jobb árat tudnak 
kialkudni maguknak, és sokkal 
eredményesebben tudják képvi
selni érdekeiket. A vállalkozó is 
jól jár a csoportos megrendelés 
esetén, hiszen nem egy házhoz 
kell kiszállnia utcánként, hanem 
sorozatban öthat rákötést elvé
gezhet – mondta lapunknak 
Orbán Péter, aki nagycsaládos 
édesapa, csakúgy, mint a trió 
másik tagja, Vágó László is. 

– Az érdi nagycsaládosokat 
szeretnénk kedvezményhez 
juttatni: ha csoportos megren
delést tudnak szerezni, annak 
árbevételéből egy bizonyos szá
zalékot visszaadunk számukra 
– akár 1020 százalékot is. Ezzel 
kapcsolatban együttmûködési 
megállapodást is kötünk az 
ÁgaBoga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületével. Így nálunk nem 
dolgoznak jutalékos ügynökök, 
akik a megrendelőket „hozzák”, 
inkább a nagycsaládosokat 
szeretnénk helyzetbe hozni. 
Természetesen ez a kedvez

mény nemcsak rájuk, hanem 
mindenkire vonatkozik – fûzte 
hozzá Orbán Péter, hangsúlyoz
va: ők azt javasolják, hogy senki 
ne egyedül szerződjön, hanem 
más ingatlantulajdonosokkal 
együtt, mert biztos, hogy így 
jobb ajánlatot kap.

Ami az árakat illeti: a Rákötés 

Trió 5–15 ezer forintos nettó 
folyóméteráron vállalja a kivi
telezést, a talajviszonyoktól és 
minőségtől függően. 

A házi bekötéseket végző 
cégek, vállalkozók bemutatását 
jövő heti számunkban folytat
juk.

 Ádám Katalin

Érd egyes részein már megkezdõdött a házi bekötések kiépítése
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Érdi kézmûvesek, 
termelõk kerestetnek
Érdi és környékbeli kézmûveseknek, termelőknek kíván 
bemutatkozási, eladási lehetőséget nyújtani az Érdi 
Ipartestület: a Tesco Global Áruházak Zrt. jutányos áron az 
ipartestület rendelkezésére bocsát egy hétszáz négyzetméte
res üzlethelyiséget az érdi áruház területén, ahol november, 
december hónapokban karácsonyi vásárt rendezhetnek a 
helyi vállalkozók – tudtuk meg Csóli Csabától, az ipartesület 
igazgatójától. 

– Minden olyan érdi és környékbeli kézmûvesnek, vállal
kozónak szeretnénk helyet adni – nem csak az ipartestületi 
tagoknak –, akinek gazdasági előnyt jelenthet az áruházban 
való megjelenés. Úgy gondoljuk, ez egy olyan alkalom, ami
vel érdemes élniük a termelőknek. Szeretnénk olyan karácso
nyi vásárt rendezni, amely kínálatában vonzó a vásárlóknak, 
és egyben az érdi vállalkozók seregszemléje is. Az Érdi Expo 
körülbelül tíz évvel ezelőtti megszûnése óta nincs módjuk 
arra, hogy bemutassák termékeiket a város közönségének 
– emelte ki Csóli Csaba, hozzátéve: a készítők jelenleg eladási 
problémákkal küzdenek.

– Ezek a vállalkozások nem tudtak fejlődni, folyamatosan 
csökkentették a termelésüket, bocsátották el alkalmazottai
kat, termékeiknek pedig nincs esélyük bekerülni az áruház
láncok polcaira. A Tesco Zrt. által kínált lehetőség reményt 
nyújt arra, hogy hosszú távon a nagy bevásárlóközpontok és a 
kisvállalkozók egymásra találhatnak – mondta az ipartestület 
igazgatója, aki várja a kézmûvesek, vállalkozók jelentkezését, 
akik termékeikkel bemutatkoznának a Tesco üzlethelyi
ségében, igen mérsékelt bérleti díj ellenében.  Á. K.


