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1) A Projektről: 

Korondi perben 2017. február 24.-én döntést hozott a bákói Táblabíróság. 

Hargita Megye Tanácsa megnyerte a pert. A Bíróság kimondta, hogy Séra Zoltán 

korondi lakós háza építésekkor nem tartotta be az építkezés tervezését és 

engedélyezését szabályozó törvényes előírásokat, tehát az ő háza a Törvény szerint 

nem létezik. Következés képen, ha a háza nem létezik, neki, személy szerint nincs 

törvényes alapja ebben az ügyben beperelni a Megyei Tanácsot. 

Ez a döntés azt is jelenti, hogy ismét érvényes a Megyei Tanács által kibocsájtott 

17/2015-ös Építkezési engedély és, hogy ennek az engedélyek a kibocsájtása – az 

akkor érvényben lévő – minden törvényes előírásnak eleget tett, megfelelt. 

2) A Társulás Vezető Tanácsának ülése: 

A Társulás Vezető Tanácsi ülést tartott február 23-án. Jelen voltak Szőke 

Domokos Csíkszereda alpolgármestere, Laczkó Albert Elemér Remete 

polgármestere, Barti Tihamér a Társulás elnöke, Țepeluș Gelu-Gavril salamási 

alpolgármester, Isán Magda a Társulás ügyvezető igazgatója, Zólya László András a 

Társulás műszaki igazgatója.  

A következő napirendi pontok kerültek megbeszélésre: 2016-os Tevékenységi 

beszámoló, 2016-os Gazdasági jelentés, 2017 Tevékenységi terv, 2017-es 

Költségvetési tervezet. Az első három napirendi pontot a Testület elfogadta, és 

javasolta a közgyűlés előterjesztését. A negyedik napirendi pont kiegészítésre 

szorul.  

 

3) Hírek: 

a). Isán Magda és Zólya László, február 21-22-én részt vettek egy konferencián, 

amit az Integrált Hulladékgazdálkodási Társulások Szövetsége szervezett 

Bukarestben. Jelen volt 31 Hulladékgazdálkodási Társulás képviselője, meghívottak 

voltak többek között: Gabriel Constantin Környezetvédelmi miniszter, Szép Róbert a 

Környezetvédelmi Őrség helyettes vezetője, Diana Culcer Európai Regionális 

Fejlesztési Alapok minisztériuma részéről, Gabriel Moiceanu a FADI elnöke.  

A konferencián Szép Róbert Környezetvédelmi Őrség helyettes vezetője, 

hangsúlyozta, az olyan Európai szabványoknak nem megfelelő hulladéklerakók 
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problémáját, amelyek nem záródtak be a meghatározott időig, ebből 68 települési 

hulladék, 27 veszélyes hulladék, 17 nem veszélyes hulladék. Ismertette, hogy az 

Európai Unió már alkalmazott büntetéseket. Nagyon fontos, hogy a projektek jól 

működjenek és a Társulások álláspontja jól meghatározott legyen. 

Culcer Diana asszony ismertette, hogy az AM POS Mediu Európai alapból 32 

projekt van támogatva, amelyből működik 2, a többi működő képes kell legyen, 2 

éven belül.  

Gabriel Moiceanu FADI elnöke szerint a lerakási taxa alkalmazása a 

megvalósítási szakaszban okozhat problémát. A 196-os Sürgősségi Kormány 

Rendelet bevezeti a 80 lej/tonna taxát, ezáltal megduplázódhat a lerakási díj. 

Ismertették a Servsal Arges által végzett 2015-ös tanulmányt, amely kimutatja, 

hogy a háztartási hulladék a következőkből tevődik össze: 61,98% biológiailag 

lebomló hulladék, 2,47% fém, 4,47% üveg, 13,76% műanyag, 14,81% papír. 2016-

ban viszont 76,5% a biológiailag lebomló hulladék, 2% fém, 3% üveg, 8,48% 

műanyag és 8% papír. Ez a csökkenés valószínű a hulladékgyűjtési engedéllyel nem 

rendelkező társadalmi réteg tevékenységével magyarázható. Sajnos ez a jelenség 

általános az egész országban, ezért a hulladékgazdálkodási rendszereknek kitűzött 

célszámok teljesíthetetlenek. A probléma megoldására akár törvénymódosítási 

kezdeményezésben gondolkozni kell.  

Daniel Constantin Környezetvédelmi miniszter, feladatának tartja, hogy megoldja 

a 196/2013-as Kormányhatározat által bevezetett végleges lerakási taxa okozta 

pénzügyi nehézségeket. Azt javasolják, hogy 2017 év végéig 20% újrahasznosítható 

hulladék külön gyűjtése legyen kötelező. Lerakási taxát csak arra a mennyiségre 

kelljen fizetni, amit nem sikerült ebből a 20%-ból megvalósítani. Ezt a rendszert 

minden évben 10%-al növelnék, úgy hogy 2020-ig elérjék az 50% újrahasznosítható 

hulladék mennyiséget. A miniszter szerint a lerakási taxa nem segíti az 

újrahasznosítási célszám (50%) elérését. A szolgáltatoknak és az 

önkormányzatoknak kell olyan feltételeket teremteni, hogy a lakosság könnyűszerrel 

szelektíven gyűjthesse a háztartási hulladékot.   

b). A csíkkarcfalvi „Székaszó” lapszerkesztői interjút készítettek Zólya László 

András a Társulás műszaki igazgatójával, a Hargita megyei hulladékgazdálkodási 

rendszerről. Az interjú az elhetojovo.ro honlapon megtekinthető.  

c). Beneveztünk a Federáció által indított Ecoatitudine elnevezésű projektbe. A 

projekt megvalósítására március 25. és november 17. között kerül sor. A célkitűzés, 

hogy „fordított oktatási” módszerrel tudatosítsa az ifjúságban, a szelektív 

hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható hulladék felhasználásának fontosságát. 
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A projektben 15 megye vesz részt. Hargita megye a következő 10 településsel 

jelentkezett: Remete, Korond, Csíkkozmás, Balán, Gyergyóholló, Gyimesfelsőlok, 

Kászonaltíz, Oroszhegy, Oklánd, Újszékely. Ezen települések iskolái a projekt 

időtartalma alatt több hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendezvényt szerveznek, 

előadásokon vesznek részt és folyamatos támogatást kapnak rendezvényeik 

megszervezésére a Federációtól illetve a Hargita megyei Hulladékgazdálkodási 

Közösségfejlesztési Társulástól.  

A projekt eseményeiről folyamatosan tájékoztatjuk önöket.  

4) Nulla hulladék: 

Egy csomagolás nélküli „nulla hulladék” élelmiszerbolt hálózat működik 

Franciaországban. A „day by day” kiscég célja az, hogy maga az élelmiszer vásárlás 

a legeslegjobban környezet kímélő legyen. Alice Bigorgne volt marketingest Bea 

Johnson könyve, a „Nulla hulladék otthon”, késztette arra, hogy szülővárosában 

Lilleben megnyissa az első ilyen „day bay day” (napról napra) boltot, amelyben 

nagyon kis mennyiségben vagy egyáltalán nem használnak csomagoló anyagot. 

Mára már az ilyen kiszolgálás üzletlánccá nőtte ki magát.  

A boltnak 450 különböző élelmiszerterméke van, melyeket üvegekben, 

dobozokban tárolnak. A vásárlok a hozott üvegbe, papírba kérhetik az árut. Ha kell, 

akkor egy kanál kávét, vagy két darab fahéjat is adnak. Itt a termékek akár 40% is 

olcsóbbak, mert nem fizetik meg a csomagolás költségeit.  A csomagolás nélküli 

áruvásárlás a hulladékmennyiségek csökkentéséhez vezet, aminek pozitív hatása 

van a környezetünkre. 

Nem csupán az újrahasznosítás terén kell erőfeszítéseket tennünk, hanem szem 

előtt kell tartanunk, a hulladéktermelés megelőzését.  

 

 

(forrás: lajuste.fr) 


