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Szerdán délben Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetének
elnöke sajtótájékoztatót tartott a nagyváradi távhőszolgáltatás minőségével kapcsolatban. Mint
mondta, tavaly novemberben Ilie Bolojan polgármester a helyi hőerőmű igazgatójával közös
sajtótájékoztatón biztosította a lakosságot, hogy a városi önkormányzat és a távhőszolgáltató teljes
mértékben fel van készülve a 2015-16-os télre, ami azt jelentette, nem lesz különösebb fennakadás
a távhő és a melegvíz szolgáltatásában. Ezzel szemben Nagyváradon nem telik el olyan hét, hogy
ne adódna műszaki hiba, ne állna be hosszabb-rövidebb kimaradás a szolgáltatásban.
A hőerőmű tulajdonosa a város, így elsősorban a városnak van ráhatása arra, milyen áron
szolgáltatják az ott előállított hőenergiát, melynek árát a Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályzó
Nemzeti Hatóság engedélyével (AMRSC) állapítják meg. A helyi tanács a hőenergia árát a 2016-os
esztendőre gigakalóriánként 243,46 lejben állapította meg, ehhez a város 3,46 lej támogatást nyújt,
míg 2015-ben 260,7 lej volt a meghatározott ár, de akkor a támogatás 20,7 lej volt, vagyis
összevetve 17 lejjel csökkentette a támogatást egy sokkal rosszabb minőségű szolgáltatásért.
Ellenben az elmúlt másfél évben mintegy száz alkalommal jelentettek be különböző korlátozásokat
és meghibásodásokat.
Mi több, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a lakosság semmilyen hivatalos
tájékoztatást nem kap a légszennyeződést illetően, amelyet a szűrők nélkül üzemeltetett hőerőmű
okoz. Ezekben a kérdésekben két hatósági véleményét is kikértünk: a fogyasztóvédelemét – mivel a
szolgáltató nem tesz eleget a lakossággal kötött szerződéseknek –, hogy tettek-e már lépéseket az
ügyben, illetve a környezetvédelemét, hogy milyen típusú vizsgálatokat végeznek a
szennyeződések kibocsátásával kapcsolatban. Határérték alatt vagy fölött vannak-e ezek az
értékek, illetve született-e bírság az elmúlt esztendőkben ezért az állandósult helyzetért.
A sajtóban olyan híreket is lehetett olvasni, hogy azért akadozik a szolgáltatás, mert a Mátrai
Erőmű Zrt. nem szállít megfelelő mennyiségű szenet Váradra. Holott az történt, hogy a hőerőmű
komoly raktárkészletek nélkül vágott neki a télnek. A hőenergia szolgáltatását 2013-ig az
Electrocentrala Oradea S.A. végezte. A cégnek a hibás gazdálkodás eredményeként sikerült
felhalmoznia 74 millió eurós adóságot, amiért nem a lakosság a hibás, ugyanis a lakossági
hátralékok alig tesznek ki 3 milliót.
2011-ben egy uniós pályázat során a város elnyert 78 millió eurót, 55 millióból a gázüzeművé
alakítják át a hőerőművet, ami köztudottan az egyik legdrágább energiahordozó. Eme hibás döntés
miatt felmerül a kérdés, 2016 végétől mennyibe fog kerülni a fűtés és a melegvíz Nagyváradon.
Ráadásul teljesen törvénytelen módon 2013-ban a városi tanács elfogadott egy olyan határozatot,
melynek értelmében a távfűtésre csatlakozott lakások nem csatlakozhatnak le a hálózatról, mely
szabályozás szembe megy minden piaci versenyt rögzítő törvénnyel. Tavaly novemberben
precedens értékű pert nyert az önkormányzattal szemben egy váradi polgár, mivel a bíróság is
egyértelművé tette a döntés törvénytelenségét.

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

