
Duplázódhat a szemétdíj 

Szentes - Közel duplájára emelkedhetnek januártól a szemétszállítási díjak 
Szentesen és Szegváron. A drágulás oka, hogy a berki lerakót év végén bezárják, s 
a hulladékot utaztatják Vásárhelyre vagy Szelevényre. 

Nincs több haladék: még idén döntenie kell a szentesi 
önkormányzatnak, hogy teljesen vagy csak részben 
hárítja át a szemétszállítás jövıre megnövekedı 
költségeit a lakosságra. A dilemma abból fakad, hogy az 
1998-ban megnyitott berki lerakó hamarosan megtelik, 
januártól már nem szállíthatnak oda szemetet. A 
kukáskocsiknak vagy Vásárhelyre, vagy Szelevényre kell 
majd vinniük a hulladékot: egy oda-vissza forduló 70 
kilométeres távot jelent. A becslések szerint így éves 
szinten 80–100 millió forinttal növekednek a szentesi és 
szegvári hulladékkezelési költségek. Ezt valamibıl 
fedezni kell. Az önkormányzat féléves költségvetési 
beszámolójában az szerepel, hogy legalább 85 százalékos díjemeléssel lehetne 
nullszaldóssá tenni ezt a tevékenységet. Itt meg kell jegyezni, hogy a szentesi díjak 
eddig jóval kisebbek voltak, mint a közeli városok tarifái: kertes házban élı 
családoknak évi 9000 forintba kerül a szolgáltatás. 
 
Javítana a helyzeten, ha lenne a városnak egy hulladékudvara, ahol válogatni lehetne 
a szemetet. Ami újrahasznosítható, azt nem kéne a lerakókba vinni, és ezzel 
csökkenhetnének a fuvarköltségek. Egy ilyen létesítmény 25–30 millióba kerül. 
Szentes pályázik ugyan a megvalósításra, de a támogatás elnyerése, illetve az udvar 
kialakítása még évekbe telhet. 
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Megtelt a berki lerakó: januártól 35 kilométert kell utaztatni a szentesiek és a szegváriak 
szemetét. Fotó: Tésik Attila
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Szintén 30 milliós tétel egy új kukáskocsi beszerzése, amire azért lenne szükség 
Szentesen, mert a városellátó intézmény jelenlegi gépparkja kevés ahhoz, hogy ilyen 
napi ingázás mellett az eddigihez hasonló színvonalon lássák el a szolgáltatást. Erre a 
fejlesztésre nem különítettek el pénzt az intézménynél, úgyhogy városi kasszából kell 
finanszírozni a vásárlást. 
 
Házhoz mennek a szelektív szemétért 
 
A szentesi Szeder és Termál telepen – a Csongrádi úttól nyugatra fekvı városrészben –
, valamint Lapistón új szolgáltatást vezet be év végéig a városellátó intézmény: 
háztól szállítják el a szelektív hulladékot. A kísérleti győjtés során PET-palackok, 
tisztító-, mosó-, öblítıszeres és egyéb flakonok, italos és konzervdoboz, valamint 
italos karton (TETRA tejes, gyümölcsleves doboz) győjthetı. Minden lakóingatlanhoz – 
összesen 570-hez – eljuttatnak 2 sárga zsákot, és ezeket havonta egyszer begyőjtik. 
Ha az elképzelés beválik, januártól véglegesítik a szolgáltatást.  
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