
  

Jócskán megemelnék a szentesi szemétdíjat 

Szentes - Közel 60 százalékkal emelkedhet a szemétdíj Szentesen jövıre, de még 
így is a térség legalacsonyabb tarifája lesz. Csongrádon csak 8 százalékos 
díjemelés várható, de egy szigorítás miatt 1600 háztartásban 6700 forinttal nıhet 
az éves költség. 

Év végén be kell zárni a Berki Hulladéklerakó Telepet, 
így januártól utazni fog a szentesiek szemete, nem is 
keveset. A város négy közeli lerakótól kért árajánlatot.  
 
A felgyıi és a vásárhelyi szinte azonos díjat számolna 
fel a hulladék befogadásáért, Szelevényen és 
Kecskeméten viszont ezeknél jóval drágábban vállalnák 
a szemét ártalmatlanítását. Az önkormányzat késıbbi 
döntését megkönnyítheti, hogy a felgyıi és a vásárhelyi 
lerakó is 32 kilométerre van Szentestıl. Évente 7500 
tonna hulladék vándorol majd a város és a kiválasztott 
szeméttelep között: mindez 60 millió forint 
többletköltséget jelent a városellátó intézmény számára. 
 
Pénteken kerül a képviselı-testület elé az a rendeletmódosítás, miszerint 59 
százalékos díjemeléssel lehet kigazdálkodni ezt a pluszterhet. Mindez azt jelenti, 
hogy akik eddig évente 7450 forintot fizettek a 110 literes kuka ürítéséért, azoknak 
januártól 11 ezer 808 forintba kerül majd ugyanez a szolgáltatás. Hozzá kell tenni, ez 
az ár a 2009-es tarifák között is a legalacsonyabb lenne, ha Csongrád, Makó és 
Hódmezıvásárhely idei díjszabásával hasonlítanánk össze. Csongrádon egyébként 8, 
Vásárhelyen 7,4 százalékkal emelkednek a szemétdíjak januártól. 
 
Ha Felgyı mellett dönt Szentes, akkor egy kicsit Csongrád is fellégezhet, tudniillik a 
nemrég átadott hulladékkezelı központ a várt nyereség helyett eddig veszteséget 
termelt a mőködtetésben érdekelt Tisza-parti városnak. Ott ugyanis a kalkuláltnál 
jóval többen – 342 helyett több mint 2000-en – szerzıdtek a legkisebb térfogatú, 70 
literes kuka ürítésére. Csongrádon most úgy akarják módosítani a helyi szabályozást, 
hogy 2010-tıl a családi házak és a társasházi lakások tulajdonosainak legalább 110 
literes edényzetre kell szerzıdniük, vagyis háztartásonként évi 6700 forinttal kell 
majd többet fizetni a szolgáltatásért.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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