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Szennyvízszállítási gondok 
Rákoskerten drasztikusan drágult a szippantás ára

� HORVÁTH TIBOR

F ebruár közepétõl
rengeteg aggódó

telefonhívást kapott a
helyiektõl Hatvani Zol-
tán rákoskerti képvise-
lõ a szennyvíz-szállítási
anomáliák miatt. A te-
lefonálók közül sokan
nem tudták, hogy a he-
lyi önkormányzatnak
semmi köze sincs eh-
hez a szolgáltatáshoz.
Rákoskerten 432 család
nem rendelkezik a tel-
jes közmûvel, így õk
sok esetben havonta
két-három alkalommal
is fizettek a szippantós
kocsinak alkalmanként
tízezer forintot. A hely-
zet azonban súlyosbo-
dott azzal, hogy egyet-
len cég nyerte el a fõvá-
rosi közszolgáltatói pá-

lyázatot, ami draszti-
kus, 30 százalékos ár-
emeléssel járt (a koráb-
bi 12 000 Ft/10m3 ár 15
000 Ft/10m3-re emel-
kedett). A nyertes cég
ügyvezetõjét lapzártán-
kig nem értük el. 

A hatósági ár emelé-
se ellen az önkormány-
zat nem tehet semmit,
mert a fõváros határoz-
za meg.

A szennyvízszállítás
nagy részét kerületünk-
ben is, ahogyan az
egész fõvárosban, egy
fõvárosi önkormányza-
ti tulajdonban álló kft.
végzi. Demszky Gábor
fõpolgármester az
egész szennyvízszállí-
tást privatizálni akarja.
Az évi hétszázmilliós
bevételû cégnek azon-
ban az elmúlt években

500 millió forintos adó-
tartozása halmozódott
fel egy pestszentlõrinci
terület miatt. Az 54
hektáros telek a cég tu-
lajdona, egy régi sze-
métlerakó, amely hasz-
not nem termel. A
XVIII. kerületi önkor-
mányzat szerint azon-
ban ez egy építmény,
ezért telekadót vetett ki
rá. Gerse József, a Fõvá-
rosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi
Kft. nyugalmazott igaz-
gatója szerint több te-
lephelyük is van Buda-
pesten, de csak ezen az
egy területen kell ilyen
adót fizetniük. Úgy vé-
li, hogy közfeladatot
látnak el, ezért Pest-
szentlõrinctõl is adó-
menteséget kellene
kapniuk. Ha mégis fi-

zetni kell a társaságnak,
ellátatlan marad a fél
város és talán Rákos-
mente is – tette hozzá
Gerse. 

A XVIII. kerület ra-
gaszkodik a követelésé-
hez, amellyel a Köz-
igazgatási Hivatal, mint
másodfokú hatóság is
egyetértett. A jelenlegi
ügyvezetõ igazgatót,
Soltész Ferencet lapzár-
táig nem tudtuk elérni.

A Fõvárosi Önkor-
mányzat honlapján
(www.budapest.hu) az
alábbi felhívás olvas-
ható:

„Felhívás a települési
folyékony hulladékke-
zelési közszolgáltatás
ellátásáról

Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2009. ja-
nuár 1-jétõl a fõváros

területén, a Fõvárosi
Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft-
n kívül más vállalkozás
nem jogosult a települé-
si folyékony hulladék-
kezelési közszolgáltatás
ellátására az 1978/2008.
(XII.18.) határozattal el-
fogadott - Európai Uni-
ós szabályozással össz-
hangban megalkotott,
2009. január 1-jén ha-
tályba lépõ - közszol-
gáltatói keretszerzõdés
értelmében.” 

Hatvani Zoltán a
polgármester segítsé-
gét kérte, hogy érdek-
lõdjön a kerületünket
is érintõ szennyvíz-
szállítási szabályokról.
Riz Levente ezt megtet-
te, most a labda
Demszky Gáborék tér-
felén pattog…
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