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Ö N K O R M Á N Y Z AT

Szennyvízszállítási gondok
Rákoskerten drasztikusan drágult a szippantás ára
 HORVÁTH TIBOR
ebruár közepétõl
rengeteg aggódó
telefonhívást kapott a
helyiektõl Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ a szennyvíz-szállítási
anomáliák miatt. A telefonálók közül sokan
nem tudták, hogy a helyi önkormányzatnak
semmi köze sincs ehhez a szolgáltatáshoz.
Rákoskerten 432 család
nem rendelkezik a teljes közmûvel, így õk
sok esetben havonta
két-három alkalommal
is fizettek a szippantós
kocsinak alkalmanként
tízezer forintot. A helyzet azonban súlyosbodott azzal, hogy egyetlen cég nyerte el a fõvárosi közszolgáltatói pá-
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lyázatot, ami drasztikus, 30 százalékos áremeléssel járt (a korábbi 12 000 Ft/10m3 ár 15
000 Ft/10m3-re emelkedett). A nyertes cég
ügyvezetõjét lapzártánkig nem értük el.
A hatósági ár emelése ellen az önkormányzat nem tehet semmit,
mert a fõváros határozza meg.
A szennyvízszállítás
nagy részét kerületünkben is, ahogyan az
egész fõvárosban, egy
fõvárosi önkormányzati tulajdonban álló kft.
végzi. Demszky Gábor
fõpolgármester
az
egész szennyvízszállítást privatizálni akarja.
Az évi hétszázmilliós
bevételû cégnek azonban az elmúlt években

500 millió forintos adótartozása halmozódott
fel egy pestszentlõrinci
terület miatt. Az 54
hektáros telek a cég tulajdona, egy régi szemétlerakó, amely hasznot nem termel. A
XVIII. kerületi önkormányzat szerint azonban ez egy építmény,
ezért telekadót vetett ki
rá. Gerse József, a Fõvárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi
Kft. nyugalmazott igazgatója szerint több telephelyük is van Budapesten, de csak ezen az
egy területen kell ilyen
adót fizetniük. Úgy véli, hogy közfeladatot
látnak el, ezért Pestszentlõrinctõl is adómenteséget
kellene
kapniuk. Ha mégis fiFIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

zetni kell a társaságnak,
ellátatlan marad a fél
város és talán Rákosmente is – tette hozzá
Gerse.
A XVIII. kerület ragaszkodik a követeléséhez, amellyel a Közigazgatási Hivatal, mint
másodfokú hatóság is
egyetértett. A jelenlegi
ügyvezetõ igazgatót,
Soltész Ferencet lapzártáig nem tudtuk elérni.
A Fõvárosi Önkormányzat
honlapján
(www.budapest.hu) az
alábbi felhívás olvasható:
„Felhívás a települési
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásáról
Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl a fõváros

területén, a Fõvárosi
Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kftn kívül más vállalkozás
nem jogosult a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátására az 1978/2008.
(XII.18.) határozattal elfogadott - Európai Uniós szabályozással összhangban megalkotott,
2009. január 1-jén hatályba lépõ - közszolgáltatói keretszerzõdés
értelmében.”
Hatvani Zoltán a
polgármester segítségét kérte, hogy érdeklõdjön a kerületünket
is érintõ szennyvízszállítási szabályokról.
Riz Levente ezt megtette, most a labda
Demszky Gáborék térfelén pattog…

