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Érdekek és árak ütköztetése
Versenyben a Hargita megyei hulladékgazdálkodásért
• A Hargita megyei
integrált hulladék-
gazdálkodási rend-
szer működtetésére a
két legnagyobb meg-
lévő szolgáltató is
pályázni fog. Az RDE
Harghita az egész
megyére kiterjeszte-
né tevékenységét, az
Eco-Csík Kft. pedig
várhatóan Csíkszéket
célozza meg szolgál-
tatási területként.

KOVÁCS ATTILA

Küszöbön áll a Hargita me-
gyei tanács által európai 
uniós pályázati támogatás-

sal kiépített infrastruktúra után 
a megyei integrált hulladékgaz-

dálkodási rendszer működte-
téséhez szükséges közbe-
szerzési eljárások kiírása. 
Az integrált rendszer mű-
ködésbe helyezésétől az 
illetékesek nemcsak a tisz-
tább környezetet, hanem 
olcsóbb lakossági díjsza-
bások bevezetését is vár-
ják. Sem a kiírásról, sem a 

szolgáltatási megbízásra pá-
lyázó cégek számáról nincs még 

pontos információ, azt viszont már 
lehet tudni, hogy Hargita megye 
két legnagyobb hulladékgazdálko-
dási cége egymással száll verseny-
be a liciteken.

A megye egészét lefödnék

A székelyudvarhelyi központú RDE 
Harghita hulladékgazdálkodási 
vállalat minden Hargita megyei 
térségre szeretné kiterjeszteni te-
vékenységét – közölte kérdésünkre 
Körösfőy Sándor. A cég igazgatója 
emlékeztetett, Hargita megyében 
ők a legnagyobb szolgáltatók, mi-
vel Csíkszereda, Maroshévíz és 
Alcsík kivételével Udvarhelyszék 
és Gyergyószék települései mellett 
az RDE Huronnal együtt a felcsíki 
falvakban is ők végzik a hulladék 

összegyűjtését és elszállítását. Kér-
désünkre, hogy rendelkeznek-e a 
megyei szolgáltatáshoz szükséges 
felszereltséggel és alkalmazottak-
kal, Körösfőy határozott igennel 
válaszolt. ,,Ott, ahol mi szolgálta-
tunk, idéntől már olyan szintű szol-
gáltatást végzünk, amilyet a me-
gyei integrált rendszer elvár, sőt, 
azt is merném mondani, hogy ma-
gasabb szinten tudjuk ezt biztosíta-
ni – legalábbis Székelyudvarhelyen 
–, mint ahogy a megyei rendszer 
elvárja” – részletezte az igazgató. 
A díjszabásokkal kapcsolatban azt 

mondta, mostani áraik nem fognak 
csökkenni, mert ezeket alacsonyan 
tartották, a megyei rendszer elvárá-
sainál is olcsóbban szolgáltatnak. 
,,Csíkszeredában másképp van, ha 
mi át fogjuk venni ott is a szolgál-
tatást, akkor ott lehet számítani ár-
csökkentésre, mert most több mint 
2 lejjel drágább ez, mint Székelyud-
varhelyen” – vetítette előre.

Felcsíkra is pályáznak

Szeretné kiterjeszteni szolgáltatási 
területét az önkormányzati tulaj-

donú Eco-Csík Kft. térségi hul-
ladékgazdálkodási cég is, amely 
jelenleg Csíkszeredában és az al-
csíki településeken gyűjti össze 
és szállítja el a hulladékot. Kérdé-
sünkre Pál Tamás, a cég igazgatója 
azt mondta, a kiírás feltételeinek 
ismeretében derül majd ki, hogy 
milyen területre pályáznának a 
szolgáltatás biztosítása érdeké-
ben, de a felcsíki övezetben is 
szeretnének jelen lenni. ,,Amikor 
látunk egy kiírást, akkor fogjuk 
eldönteni, hogyan fogunk tovább-
lépni, de szándékunkban áll kiter-
jeszteni a szolgáltatást. A hulla-
dékgyűjtés és -elszállítás árának 
esetleges csökkentéséről, amely a 
megyei integrált hulladékgazdál-
kodási rendszer keretében való-
sulna meg, az igazgató azt mond-
ta, tapasztalatból tudják, hogy 
a hulladék gyűjtése és szállítása 
egyre drágább. ,,Van lehetőség 
arra, hogy valaki ezt a költséget 
csökkentse, ha szelektíven gyűjt 
és kevesebb hulladékot termel. A 
köbméterenkénti vagy tonnánkén-
ti szállítás ára nem tud csökkenni, 
az illeték összegét megemelték, 
a minimálbérek is nőttek. Azzal 
lehet játszani, hogy ha valaki kö-
zelebb kerül egy tárolóhoz, akkor 
kevesebb lesz a szállítási költsége, 
de nem lehet tudni, hol és mennyit 
jelent ez” – értékelt Pál Tamás, 
megjegyezve, hogy az összegyűj-
tött hulladék mennyisége folyama-
tosan emelkedik.

K O V Á C S  E S Z T E R

T avaly nem sikerült befejezni,
idén a költségvetésből 200 ezer 

lejt különített el a polgármes-
teri hivatal a városi kutya-
menhely befejezésére. „Je-
lenleg az utolsó simítások 
zajlanak, a területrendezést 
kell befejezni, amint erre 
az időjárás lehetőséget biz-
tosít. A tervek szerint ápri-

listól már az új helyszínen, 
civilizált körülmények között tudjuk 
tartani a befogott ebeket” – közölte 

kérésünkre Zörgő Noémi, a polgár-
mesteri hivatal sajtószóvivője.

Tágasabb, modernebb

Az új létesítmény tervét a mostani 
városvezetés a korábbitól örököl-
te: ennek összköltsége 1 365 000 lej 
volt, amit a városgazdák a valóság-
tól elrugaszkodottnak tartottak, 
ezért „újragondolták” a beruházást, 
amelynek összköltsége így 45 száza-
lékkal kevesebb lesz. 

Az új menhelyen 48 kennel van, 
amely 80 kutya befogadására alkal-
mas, illetve egy konténerépületben 
zajlik majd az állatok orvosi ellátása. 

A modern, állategészségügyi előírá-
soknak megfelelő konténerben kap 
helyet a fagyasztó, amely az elalta-
tott kutyák tetemének tárolásához 
szükséges, továbbá a sterilizáló, az 
irodahelyiség, a mosdó, a kutya-
táptartó egység, a gyógyszerek tá-
rolására kialakított rész, valamint a 
műtő. Egyelőre egy alkalmazott és az 
állatorvos látja majd el az állatokat, 
közölte a hivatal illetékese.

A befogott ebek zömét örökbe 
adták 

A jelenlegi, II. Rákóczi Ferenc utcai 
kutyamenhelyt tehát hamarosan fel-
számolják: jelenleg öt kutyát tarta-
nak ott. Egyébként a befogott állatok 
havi gondozása átlagosan közel 2000 
lejbe kerül. A kóbor állatok befogását 
az RDE Harghita Kft . végzi, ennek dí-
ja egyedenként mintegy 150 lej. Idén 
a hivatal nem kötött szerződést állat-

orvossal a befogott, agresszív vagy 
beteg kutyák elaltatására a régi léte-
sítményben: az Ebremény Állatvédő 
Egyesülettel közösen a menhelyen 
lévő kutyákat igyekeztek örökbe ad-
ni, és a fennmaradó öt kutyával is így 
járnak el.

A hulladékelszállítás megyei rendszerének 
működtetése iránt van érdeklődés. 
Versenyhelyzet

◂ KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Nyolcvan gazdátlan kutyát 
tudnak majd ellátni a 
létesítményben

▴ K O R Á B B I  F E L V É T E L :
B A R A B Á S  Á K O S
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Tavasszal megnyitnák az új kutyamenhelyt
• Áprilisban már az új, a város felsőboldogfalvi kijárata
mellett lévő menhelyre szállíthatják a Székelyudvarhely
területén befogott kóbor kutyákat: az új létesítmény-
nél már csak a területrendezés van hátra. Amikor majd
üzemel, 80 eb számára tud átmeneti otthont biztosítani.




