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Egységesítik a hulladékgyűjtést
Hargita megyében még várni kell az integrált rendszerre
• Noha működőké-

A vadonatúj hulladéktömörítő
állomás Csíkszeredában.
Még nem használják

pes, egyelőre még
nem lehet tudni, mikor
üzemelik be a Hargita megyei integrált
hulladékgazdálkodási
rendszert. Nemzetközi
közbeszerzési eljáráson választják ki a
szolgáltatókat, ez még
idén megkezdődhet –
tudtuk meg.
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ét szakaszban, korábban a
Környezeti Ágazati Operatív
Program, utána a Nagy Infrastruktúra Operatív Program támogatásával készültek el az elmúlt években
a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási programhoz tartozó
létesítmények. Mint a Hargita megyei
önkormányzat alelnöke, Barti Tihamér kérdésünkre elmondta, készen
áll a gyergyóremetei hulladékgazdálkodási központ, a csíkszeredai,
illetve a korondi hulladéktömörítő
állomások, bezárták a régi hulladéklerakókat, megépült a munkapontokat ellátó közmű infrastruktúra és
elkészültek a megközelítő utak. Csak
a korondi átrakóállomáshoz vezető
út aszfaltozása van még hátra, amit
a korondi önkormányzat kérésére
végeztet el a megyei tanács. Ennek
érdekében a napokban építkezési engedélyt igényelnek a korondi polgármesteri hivataltól.

Szakcégeket kell megbízni
Mindez azonban nem elég ahhoz,
hogy a rendszert beüzemeljék, a
szolgáltatással szakosodott cégeket
kell megbízni, ezeket pedig nem-

zetközi közbeszerzési eljárás során
választják ki – ismertette Barti Tihamér. Az alelnök szerint annak
ellenére, hogy a közbeszerzési dokumentumok munkapéldányai már
évek óta készen vannak, a folyamatos törvényváltozások, a munkálatok
befejezésének csúszása, és a korondi
hulladéktömörítővel kapcsolatos perek késleltették a közbeszerzési eljárás elindítását, de idén ez várhatóan
megtörténik. Azt nem tudni, mikor
lehet majd szolgáltatási szerződéseket aláírni, mivel a hazai közbeszerzési törvények által megszabott
határidők, és a folyamatban részt
vevő cégek óvási lehetőségei ezt az
időpontotkiszámíthatatlanná teszik.

szer beüzemelése nem hoz jelentős
változásokat a hulladékgyűjtés
terén. A tevékenység viszont egy
egységes, minden résztvevő önkormányzat által elfogadott szabályzat
alapján, a 67 tagot tömörítő közösségfejlesztési társulás folyamatos
ellenőrzésével, az új felszerelések
és technológiák használatával, a
Hargita megyében keletkezett háztartási hulladék mennyiségének,
összetételének, „útjának” folyamatos nyomon követésével fog történni
– részletezte. Hozzátette, fontos szerepet kap majd az összegyűjtött vegyes hulladék szétválogatása és az
újrahasználható, komposztálható,
éghető hulladék megfelelő értékesítése. ,,Mindezek, valamint a háztarEgyforma szabályok, eltérő árak tási hulladéktermelés megelőzését
népszerűsítő lakossági tájékoztatáAz alelnök elmondta, a megyei in- sok a véglegesen lerakott mennyitegrált hulladékgazdálkodási rend- ség látványos csökkenéséhez kell

vezessenek” – vetítette előre. Azt
is megkérdeztük, várható-e az elszállítási díjak növekedése, esetleg
egységesítése a rendszeren belül.
Barti Tihamér azt mondta, a jelenleg
alkalmazott árszintekhez képest a
hulladékgyűjtés és elszállítás díja
nem kellene lényegesen változzon.
Hozzátette, az lenne a jó, ha egységes árat lehetne alkalmazni az egész
megye területén. Ez viszont meglátásuk szerint az induláskor nem lesz

megvalósítható, mivel a három régióban (Csík, Udvarhely, Gyergyó) három különböző cég is megnyerheti a
három közbeszerzést. Ebben az esetben pedig mindegyik vállalkozás a
saját gazdasági számításai alapján
szabja meg az ajánlott árat. Jelenleg
Hargita megyéből a hulladék jelentős részét a Cekend-tetőn épült lerakóba szállítják, de az Eco-Csík Kft.
által gyűjtött vegyes hulladékból
Brassóba is jut, az ottani telepre.

Két szerződés, több mint 200 millió lej

Az integrált megyei hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó
projekt első finanszírozási szerződését 2013-ban írták alá, akkor áfa
nélkül 164 millió lej volt a költségkeret, amelynek több mint 70 százalékát az Európai Unió biztosította, a fennmaradó rész a kormány és a
megyei tanács között oszlott meg. A második szakaszban a beruházás
befejezésére tavaly tavasszal írtak alá egy áfával együtt 40,6 millió lej
értékű finanszírozási szerződést.

Tovább keresik a helyi rendőrség vezetőjét
• Ismét kiírják a csíkszeredai helyi rendőrség igazgatói

tisztségének betöltéséért szükséges versenyvizsgát.
Az intézmény megalakítása a korábbi eredménytelen
vizsgázás miatt késik.

gató kiválasztása első körben nem
sikerült. Az augusztus eleji írásbeli
vizsgán a két jelentkező egyike sem
érte el a szükséges pontszámot, és
em alakult az eredeti elképzelé- mivel ez kizáró jellegű volt, az intersek szerint a csíkszeredai helyi júra már nem is került sor, a megmérendőrség létrehozásának folyama- rettetés eredménytelenül zárult.
ta. Korábban a helyi önkormányzat
elfogadta az intézmény szervezési és Késik az intézmény létrehozása
működési szabályzatát, jóváhagyták
az álláskeretet és a szükséges költ- Az igazgatói tisztség betöltéséhez
ségeket is elkülönítették, de az igaz- szükséges versenyvizsgát nemsoKOVÁCS ATTILA
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kára ismét kiírják – közölte kérdésünkre Füleki Zoltán. Csíkszereda alpolgármestere szerint a cél az, hogy
minél hamarabb legyen vezetője az
intézménynek. Időközben felmerült
az a kérdés is, hogy amennyiben a
könyvészeti anyagban kisebb változtatásokat végeznek, szükség van-e
vagy sem a Köztisztviselők Országos
Ügynökségének (Agenția Națională a
Funcționarilor Publici – ANFP) újabb
jóváhagyására a kiíráshoz. Erről
most tart az egyeztetés – tudtuk meg.
Az igazgató kiválasztásának elhúzódása az intézmény működésének
megkezdését is késlelteti, mivel a vezető feladata lesz majd az álláskeret
további feltöltése, a megfelelő szemé-

lyek kiválasztása. Ugyanakkor a helyi rendőröknek egy három hónapos
elméleti és gyakorlati szakmai képzésen is részt kell venniük, amelyet
a Belügyminisztériumhoz tartozó
rendfenntartó intézmények szerveznek. Az alpolgármester szerint, mivel
a törvény úgy rendelkezik, hogy egy
éven belül kell részt venniük a tanfolyamon a helyi rendőröknek, már azelőtt is munkába állhatnak, és bizonyos feladatokat, például a parkolási
szabályok ellenőrzését elvégezhetik.
Hozzátette, a székelyudvarhelyi és
gyergyószentmiklósi helyi rendőrség részéről is segítséget, támogatást ígértek a csíkszeredaiaknak az
indulásnál, miután megalakul a

testület. Korábban az is elhangzott,
hogy a helyi rendőrség ideiglenesen
a városházán kapna helyet, megalakulása után keresnek majd megfelelő
székhelyet számukra. Első körben
várhatóan 12 személyt alkalmaznak
a helyi rendőrség kötelékébe, az elfogadott szabályzat szerint az igazgatóval együtt összesen 34 személyt lehet
felvenni, az álláskeret további feltöltése később történik meg. Feladataik
közé tartozik majd a távfelügyelet – a
közterületi kamerák követése, a közrend biztosítása, a közlekedés és az
építkezések felügyelete, ugyanakkor
a környezetvédelemre, kereskedelemre vonatkozó előírások alkalmazását is ellenőrzik.

