
1Üllői Fejlesztés

Üllő képviselő-testülete az előző évek sike-
rei alapján 2015-ben is pályázatot ír ki lakos-
sági járdaépítésre az Üllő területén lévő ut-
cákra vonatkozóan. 
 Lakossági járdaépítési pályázatra azok az 
ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik 
az önkormányzat által biztosított anyagból 
vállalják a munkák kivitelezését és beadvá-

Idén is pályázhat 
a lakosság járdaépítésre

Végéhez közeledik az 
ivóvízminőség-javító 
program

nyukban megjelölik 
a kivitelezésért fele-
lős személyt.
 A pályázaton in-
dulhat minden olyan 
ingatlantulajdonos, 
aki előtt a járda jár-
hatatlan vagy hiá-
nyos, illetve baleset-
veszélyes. 
 Az önkormányzat 
vállalja a régi beton-
járdából származó 
törmelék elszállítá-
sát, de földet és más-
honnan származó 
egyéb hulladék el-
szállítását nem. 
 Azon ingatlantu-
lajdonosok részére, 
akik a betonjárdá-

nál magasabb műszaki színvonalú viakolor 
burkolatú járdát kívánnak építeni, az önkor-
mányzat csak a pályázatban meghatározott 
betonjárda költségét (négyzetméterenként 
1500 forint) fedezi, az önkormányzat nevére 
szóló számla alapján. 
 Előnyt élveznek a legalább 100 méter hosz-
szú szakaszok tulajdonosai, továbbá a sarok-
tól sarokig terjedő járdaszakaszok pályázói.
 A település központjában lévő utcák ese-
tében nincs lehetőség pályázat benyújtá-
sára: Ócsai út a Faiskola utcától a Pesti útig, 
Pesti út az Ócsai úttól a Malom utcáig, Ma-
lom utca (benne a Sportcsarnokhoz veze-
tő Árpád Fejedelem utcával), Gyömrői út a 
Malom utcától a József Attila utcáig, József 
A. utca, az Állomás utca a Batthyány utcá-
ig, Batthyány utca, Széchenyi utca, Pesti út a 
Széchenyi utcától az Ócsai útig, Deák Ferenc 
utca. Üllő Város Önkormányzata

A pályázatok benyújtásának határideje: 
április 30.  
 A pályázat benyújtásának módja: pos-
tai úton a polgármesteri hivatal címére: 
2225 Üllő, Templom tér 3. A levelet Né-
meth Katalin műszaki ügyintéző részére 
küldjék. A pályázat személyesen is leadha-
tó a polgármesteri hivatal portáján a fenti 
címzéssel ellátott lezárt borítékban.

Pályázat leadása

Ù

2013-ban 348 770 700 foirnt vissza nem té-
rítendő európai uniós támogatást nyert 
Üllő önkormányzata az ivóvíz minőségének 
hosszútávú javítására.
 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0051 számon a 
projekt megvalósítása még 2014 júniusában 
indult, napokon belül elindul a háromhó na-
pos próbaüzem. A projekt teljes lezárására 
idén ősszel kerül sor.
 A projekt megvalósítása során egy olyan 
tisztítási technológia kialakítása történik 
meg, mely a város részére biztosítja, hogy az 
így kezelt ivóvíz az elosztó hálózatban is ké-
pes legyen megtartani az előírásoknak meg-
felelő minőséget. A projekt megvalósítása 
során az ivóvízhálózaton olyan műszaki be-
avatkozások történtek, melyek lehetővé te-
szik annak hatékony energia, víztakarékos 
és üzemszerű tisztítását. A telep és a hálózati 
beavatkozás együttesen garantálja a hosszú 
távú biztonságos, egészséges ivóvíz eljutta-
tását a fogyasztókhoz. A rendszer beüzeme-
lésével a város lakói garantáltan olyan tisztí-
tott vizet fogyaszthatnak és használhatnak 
fel a mindennapokban, mely megfelel az 
EU-s elvárásoknak és az új egészségügyi elő-
írásoknak egyaránt.

Szabó Zsolt, projektvezető, Üllői Városfejlesztő Kft.

C-E kategóriás 
jogosítvánnyal  
GKI-kártyával,  

belföldi fuvarozáshoz,  
nyerges, hűtős 

kamionra.  
Nyugdíjasok is 

jelentkezhetnek.

Gépkocsivezetőt 
keresünk 

Zimankó Bt. Vecsés 
Tel.: 06-30/933-1165

Csomagolókat, 
gépkezelőket

keresünk
3 műszakos munkarendbe 

Gyálra, műanyagipari céghez.
Ingyenes céges busszal 

a bejárás  Üllőről, Monorról 
megoldott.

Felvételi interjú: 
2015.  április 23. csütörtök,  

10.00 óra, Üllő Közösségi Ház, 
Gyömrői u. 24.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

ÚJ ÉPÍTÉSŰ KERTES LAKÁS ÜLLŐN!
Lakás: 1 + 2 félszoba 57 m2 + terasz 8 m2 + saját kert 75 m2 

+ tároló 3 m2 + autóbeálló

A központ szomszédságában, a csendes Deák Ferenc utcában.
 Átadás: 2015. 3. negyedév Tel.: 06-20/333-1448

•  A energiaosztály
•  Szép környezet
•  Minőségi kivitelezés
•  Versenyképes ár
•  A 4 lakásos társasházból 

2 lakás már elkelt

Hirdetés

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.


