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1) A Projektről: 

CL3: Tekintettel a téli időjárásra a Csíkszeredai válogató és hulladéktömörítő 

állomás munkálatait leállítottuk. 

 

A kivitelezőnek sikerült a helyszínt a terveknek megfelelően feltölteni.  

CL5: Az utak és a közművek kiépítésének elkezdésére az Építkezési 

engedélyt még mindig nem bocsátotta ki a Megyei Tanács. 

2) A Társulás Közgyülése: 

 

December 28-án Közgyűlést tartottunk, ünnepi környezetben, 

Csíkszentdomokoson.  

4 napirendi pont került megvitatásra és elfogadásra, az előzetesen szétküldött 

anyagok alapján:  

 Barti Tihamér alelnök megerősítése a Társulás elnöki tisztségében. A Társulás 

9/2016-os Határozata. 

 Alapszabályzat módosításának megbeszélése és elfogadása. A Társulás 

10/2016-os Határozata. 

 A Társulás pályázatokon való részvétele és a sikeres pályázat esetén az önrész 

biztosítása. A Társulás 11/2016-os Határozata.  

 A költségvetés módosításának megbeszélése és elfogadása. A Társulás 

12/2016-os Határozata. 
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3) Kapcsolattartás a tagokkal: 

A 2015 szeptemberétől 2016 júniusáig tartó tájékoztató karavánt, egy 

vetélkedővel zárta a szolgáltató cég. Díjazták a „legzöldebb” településeket. A 

lakóknak egy hétig szelektíven kellett gyűjteniük a háztartási hulladékot.  Az első 10 

település ahol a legtöbb újrahasznosítható hulladék gyűlt össze jutalomba részesült. 

A díjazott Önkormányzatok a következők: Balánbánya, Bögöz, Csíkszentdomokos, 

Csíkszentkirály, Felsőboldogfalva, Gyimesközéplok, Homorodalmás, 

Homorodszentmárton, Szárhegy, Zetelaka. A nyeremény egy falra szerelhető 

műanyagpalack-prés, amiket iskolákban, középületekben lehet felszerelni betartva 

természetesen, a munkavédelemre vonatkozó előírásokat.  December folyamán a 

Társulás munkaközössége kiszállította az Önkormányzatokhoz a préseket.   

4) Kapcsolattartás országos szinten: 

2016 dec. 22-én egy megbeszélésen vett részt Barti Tihamér elnök úr és 

Zólya László A. Bukarestben a Környezetvédelmi Minisztérium POIM programmal 

foglalkozó vezérigazgatóságán. A beszélgetés tárgya a II. Kivitelezési fázis és az ezt 

biztosító finanszírozási szerződés előkészítése. 

A tárgyalás során kiderült, hogy:  

a) az érvényben levő kivitelezési szerződések leszerződött érték határát nem 

lehet átlépni, 

b) a POS fázisban képződött megtakarításokat nem lehet felhasználni,  

c) a lejárt szerződéseket újra kell közbeszerezni az új Törvények szerint, 

d) Korondon, hogyha új helyszínre kell költözni, új közbeszerzést és új 

engedélyeztetési procedúrát kell folytatni,  

e) Tekintettel, hogy a 100/2016-os közbeszerzési Törvény Végrehajtási Normái 

szerint csak profitot termelő tevékenységeket lehet kilicitálni, esély van arra, 

hogy összevonjunk pár szolgáltatási szerződést és – ha ezt a kérésünket 

jóváhagyják – nem kell 6 közbeszerzési procedúrát lefolytatnunk,  

f) a POIM ciklusban lehet pályázni vegyes háztartási hulladékot válogató 

állomásokra, 

g) várjuk az utasításokat arra vonatkozólag, hogy hogyan járjunk el a „lerakási 

taxa” bevezetése esetén. 

A későbbi fejleményekről még tájékoztatjuk Önöket. 

 

5) Hírek: 

Aki követte a Hargita megyei írott vagy a digitális médiát, az észrevehette, 

hogy a korondi átrakóállomás és önkéntes szelektívhulladék-gyűjtő udvar komoly 

lakossági ellenállásba ütközött. Sajnos a médiák nagyon részrehajlóan sok téves 

félrevezető információt tartalmazó írásokat közöltek. Hargita megye Tanácsa 

tiszteletben tartva azt az elvet, hogy a folyamaban levő perek döntéseit és periratait 
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nem kommentálja, nem jelentet meg cáfoló újságcikkeket. A korondi beruházás 

kivitelezésének építkezési engedélyét visszavonni hivatott per utolsó szakaszában 

van. A Táblabírósági tárgyalás 2017. január 27-re van kitűzve a bákói 

Táblabíróságon. A döntés megszületése után az eseményekről részletesen 

tájékoztatni fogjuk a Társult Önkormányzatokat. Tájékoztatjuk a Társulás tagjait, 

hogy Katona Mihály Korond polgármestere 2017. január 1-től lemondott az Igazgatói 

Tanács Tagságáról. Kérjük az Udvarhelyszék-i polgármestereket, hogy a következő 

közgyűlésig (valószínű február), tegyenek javaslatot, hogy ki fogja képviselni 

Udvarhelyszéket a Társulás Igazgatói tanácsában. 

Egyeztetési tárgyalások folytak a Csíkszereda-i Önkormányzat részéről Szőke 

Domokos alpolgármester és Bors Béla városi tanácsos úrral, Isán Magda és Zólya 

László A. úrral, a Szolgáltatási Szabályzat szövegének véglegesítése érdekében. Az 

általuk javasolt, szabályzat módosító indítványokat beépítettük a Szabályzat 

szövegébe. 

December 7-én megjelentek a 100/2016 Közbeszerzési Törvény végrehajtási 

normái, ennek az előírásnak a szellemével elkezdődött a Hulladékgazdálkodási 

Projekt Szolgáltatási szerződéseinek közbeszerzési anyagainak módosítása. 

 

 Hulladék vagy szemét: 

 

                                                                                                                                         

 


