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Azonnal közölhető 

 

Jó ütemben haladnak a XVIII. kerületi csatornázási munkálatok 

 

Dr. Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes a mai napon 

sajtótájékoztató keretében számolt be a 2013 szeptemberében kezdődött fővárosi 

szennyvízcsatorna-építési beruházás előrehaladásáról. A program házigazdája az óriás 

beruházásban kiemelt súllyal szereplő XVIII. kerületi Önkormányzat volt. A tájékoztatón 

Ughy Attila polgármester, országgyűlési képviselő és Kucsák László alpolgármester, 

országgyűlési képviselő a félévvel ezelőtt elkezdődött kerületi munkálatok eredményeit, 

aktualitásait és további ütemezését ismertették. 
 

 

 
Mint ismeretes 2013. szeptember 20-án Tarlós István főpolgármester és Ughy Attila polgármester 

ünnepélyes keretek között a XVIII. kerületben indította el azt az átfogó beruházást, melynek 

keretében 2015-ig összesen 240 km szennyvízcsatorna épül a főváros eddig ellátatlan területein. 

Az átfogó fejlesztés összköltsége 34,1 milliárd forint, melyhez az Európai Unió a Környezet és 

Energia Operatív Program (KEOP) keretében 27,5 milliárd forint támogatást nyújt. 

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) beruházás kivitelezési munkálatai 

során Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre területén a teljes hálózat 

tekintetében a legtöbb, összesen 90 km szennyvízcsatornát fektetnek le, amelyhez több mint 7200 

család csatlakozhat. A XVIII. kerületi beruházás értéke közel 10 milliárd Ft, melyből a kerületi 

önrész 600 millió Ft. 

A programot Kucsák László Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 

alpolgármestere, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte: „Amikor annak a 

kerületnek, ahol felnőttem országgyűlési képviselője lettem, egyik legfontosabb célkitűzésemnek 

tekintettem, hogy a kerület különböző részein élők ugyanolyan feltételekhez jussanak hozzá. Ezért 

is tartottam kiemelkedő jelentőségűnek, hogy több mint 7000 család élete válik könnyebbé a 
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kerület történetének egyik legnagyobb beruházásával, a közel 90 kilométernyi csatornahálózat 

megépítésével. Az elmúlt 20 év alatt a kerület csatornázottsága nemcsak az európai, de a fővárosi 

átlagtól is elmaradt. Nehéz örökséget vitt a hátán a kerület, ám a mögöttünk álló négy év 

megfeszített munkájának, és eredményeinek köszönhetően büszkén mondhatom, hogy 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre a főváros jó ütemben fejlődő települése.” 

 
A sajtótájékoztatón Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes elmondta: „A Fővárosi 

Önkormányzat határozott célja volt, hogy az előző városvezetés által megígért, de el sem kezdett, 

hányatott sorsú csatornázási projektet megvalósítsa. Brüsszellel és a kerületi önkormányzatokkal 

folytatott sikeres tárgyalásaink eredményeképpen – 27,5 milliárd forintos Európai Uniós 

támogatással – közel 240 km új csatorna épül, zömmel a korábban bűnösen elhanyagolt külső 

kerületekben. Mindezzel több mint 40.000 fővárosi polgár mindennapjait tesszük komfortosabbá, 

és ami legalább ennyire fontos: tisztább és egészségesebb Budapestet építünk, mint amilyet 

elődeink ránk hagytak.” 

 

 
A rendezvényen Ughy Attila polgármester hangsúlyozta, hogy a kerületi csatornázási munkálatok 

jó ütemben haladnak. Tájékoztatásként elmondta, hogy a teljes nyomvonalból 16.875 fm-t már 

kiépítettek március 10-ig, ami 1035fm-rel meghaladja az eredetileg tervezettet. 2014 év végére 

pedig további 62.831fm gerinchálózati csatornavezeték készülhet el a kivitelezői tervek szerint. 

Ughy Attila megnyugtatónak tartja a munkálatok előrehaladottságát és kifejtette: „Amennyiben a 

továbbiakban sem lesz akadályozó tényező, és a kivitelezők a tervezett ütemben képesek haladni, 

abban az esetben ez év végére Pestszentlőrincen 98 százalékos, Pestszentimrén pedig 83 
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százalékos készültséget ér el a projekt. Így a lakossági rákötések 2014. második félévében 

elindulhatnak.”  

 
Ughy Attila a továbbiakban kiemelte: „A XVIII. kerületi Önkormányzatnak és a városvezetésnek 

szívügye a lakossági érdekek képviselete és az infrastrukturális adottságok fejlesztése.  Ennek 

érdekében az Önkormányzat több mint egymilliárd forint értékű beruházással csökkenti a 

lakossági terheket és javítja a kerületi utak minőségét a csatornázási projekt során. Eltöröltük a 

lakosság által fizetendő 40 ezer forintos helyi közmű hozzájárulási díjat, és kiegészítő aszfaltozást, 

útburkolat javítást végzünk Budapest Főváros Önkormányzatával összefogva a kerületi kezelésben 

lévő csatornázásra kerülő utak jelentős részén, több mint 500 millió forintos beruházással. A 

lakossági érdekek érvényesülését szolgálja a projekt indulása óta működő, ingyenes elérhető 

tájékoztatási és panaszkezelési rendszer, a munkanapokon, munkaidőben hívható zöldszám és a 

központi információs e-mail lehetőség. Az ide beérkező kérdések megválaszolásra, a panaszok 

pedig nyomon követhetően rögzítésre, delegálásra és megoldásra kerülnek.” 
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