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1) A Projektről: 

Még mindig nem zárult le a korondi per. A bákói Táblabíróság a január 27-re 

kitűzött tárgyalást formai okokra hivatkozva február 10-re halasztotta.  

A csíkszeredai átrakó állomás helyszínén – a hideg tél miatt – állnak a 

munkálatok. 

A munkapontokhoz vezető út és közmű építési szerződésnek még mindig nem 

sikerült kiváltani az Építkezési engedélyét. 

2) Közbeszerzések: 

 

Az udvarhelyi gyűjtési zóna a Projekt költséghaszon elemzésén alapuló 

számítások szerint gazdaságossági problémával küzd. Tekintettel arra, hogy a 

megye területén egységes árat kell alkalmazni (tehát nem lehet csak az udvarhelyi 

zóna gyűjtési árait megnövelni), az tűnik az egyik elfogadható megoldásnak, hogy 

legalább a 3 gyűjtési és, szállítási zónát egy szerződésbe vonjuk össze. Ennek a 

lehetőségnek a megtárgyalására 2016. december 22-én Barti elnök úrral tárgyalást 

folytattunk az AM-nél, Cătălin Gheran vezérigazgatóval, aki a POIM fázison a 

hulladékos projekteket is koordinálja. Az volt az álláspont, hogy az összevonás jó 

ötletnek tűnik, de írásban indokoljuk meg és kérjük a Minisztérium engedélyét. Ez 

megtörtént, válasz még nem érkezett. Azt a variánst (változatot) terjesztettük 

jóváhagyásra, amely szerint csak két közbeszerzési eljárást folytatnánk le, egyet a 

remetei IHK-ra és egy másikat az összes többire (a 3 zónában a gyűjtés és a két 

átrakóállomás üzemeltetésre). Ennek a variánsnak a jóváhagyásából legalább 

három, számunkra (HMT)  pozitív következménye származhatna a jövőben:                                                                                           

a) kevesebb közbeszerzés, kevesebb támadási (óvási) felület, gyorsabb 

szolgáltatás kezdés,                                                                           

b) kevesebb szereplő a rendszerben, kisebb az esélye a rendszeren belüli 

körbetartozásnak (blocaj financiar),                                                                

c) a kiszerződött szolgáltatások biztosan nyereségesek, kevesebbet fognak 

„nyavajogni” a Cégek áremelésekért.                                             

A negatív következmény az, hogy módosítani kell a „Document de poziție”-t. 

3) A Társulás Igazgató Tanácsi gyűlése: 

A Társulás készül a februárban sorra kerülő Igazgatói Tanács gyűlésére. A 

következő anyagokat készítettük elő: 2016-os Tevékenységi beszámoló, 2016-os 

Gazdasági jelentés, 2017-es Tevékenységi terv, 2017-es Költségvetési tervezet. 
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Ismételten tájékoztatjuk, hogy Katona Mihály polgármester úr lemondása után 

üres az Udvarhelyszéknek járó Igazgatói Tanács posztja. Tekintettel, hogy a társulás 

nagyon fontos döntések meghozatala előtt áll, úgymint: szolgáltatási szabályzat 

elfogadása, közbeszerzések lebonyolítása, a kiszerződött szolgáltatások beindítása, 

a Projekt keretén belül beszerzett vagyon adminisztrálása stb. Az üres hely betöltése 

minél előbb ajánlott, máskülönben Udvarhelyszék kimaradhat ezekből a fontos 

döntéshozások első fázisából.  

 

4) Hírek: 

Daniel Constantin Környezetvédelmi Miniszter, 2017. január 26-án azt mondta 

az újságíróknak, hogy elképzelhető, hogy módosítani fogják a közbeszerzési 

törvényt olyan értelemben, hogy a Szerződő hatóság (Autoritatea contractantă) 

aláírhatja a liciten nyertes szolgáltató/kivitelezővel a szerződést, miután a nem 

nyerők óvását (kontesztációját) a CNSC (Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor) elutasította. Ezzel az intézkedéssel nagyon sok holt időt takarítanának 

meg, és nem állnának kihasználatlanul az elkészült beruházások, várva az 

Igazságszolgáltatás (akár évekig elhúzódó) döntését. Jelen pillanatban nem írható 

alá a Szolgáltatási szerződés, mindaddig amíg az Igazságszolgáltatás nem hoz 

végleges döntést az ügyben. Még keresik a megoldást arra az esetre, ha a nem 

nyerő ajánlattevő megnyeri az indított pert. 

Daniel Constantin Környezetvédelmi Miniszter, egy januári TV nyilatkozatában 

(RTV 1) azt fejtegette, hogy a 80 lej/t lerakási taxát úgy próbálják mérsékelni, hogy 

csak arra a különbözetre kell a taxát kifizetni, amit nem sikerült szelektíven gyűjteni. 

Ismeretes, hogy az ország csatlakozási vállalása, 2020-ig az összegyűjtésre került 

hulladékmennyiség 50%-át szelektíven gyűjtik és értékesítik. A Miniszter javaslata 

szerint ennek az 50%-nak csak arra a részére kellene lerakási taxát fizetni, amit nem 

sikerült szelektíven gyűjteni tehát le kell rakni egy lerakóba. Így próbálják ösztönözni 

a Szolgáltatókat a minél hatékonyabb szelektívgyűjtésre. 

2017. január 19-én a Hargita Megyei Környezetvédelmi Hatóságtól megkaptuk a 

Környezet, Vizek és Erdők Minisztériuma, Raul Cătălin Pop államtitkár 

15456/RCP/29.12.2016 sz. levelét, amely tájékoztatja és emlékezteti az 

Önkormányzatokat a hulladékgazdálkodásban rájuk háruló törvényes 

előírásaira. A dokumentum többek között rávilágít a következő fontosabb 

problémákra:  

 2020-ra, el kell érni a lakosság által termelt háztartási hulladék 

összmennyiség 50%-nak a szelektív gyűjtését. Szelektíven kell gyűjteni a 

papírt, kartont, fémet, műanyagot, üveget, amelyek a háztartásból vagy más 

forrásból kerülnek ki, 
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 2020-ra az építkezési vagy bontásból származó nem veszélyes hulladékok 

legalább 70%-at újra kell hasznosítani.  

 2020-ig a piacon levő csomagoló anyagok 60%-át kell újrahasznosítás által 

értékesíteni,  

 2020-ig el kell érni azt, hogy évi 4kg/lakós elektromos és elektronikus 

hulladékot gyűjtsünk össze, 

 folyamatosan különgyűjteni a komposztálható hulladékot, 

 35%-ra csökkenteni a végleges lerakásra kerülő biológiailag lebomló 

hulladékok mennyiségét az 1995-ös évi lerakott hulladék mennyiségéhez 

viszonyítva. 

A dokumentumot csatoljuk és a hivatalokban a községi hulladékgazdálkodás 

figyelésével, követésével, szervezésével megbízott kolléga figyelmébe ajánljuk. 

2017. január 4-én megjelent az Európai Alapok Minisztériuma POIM program 
Management Hatóságának a 4-es számú Rendelete (Instructiune), amely az 2016-
ban újraközölt 51/2006-os Törvény 10-es cikkely 11. bekezdése alapján a 
tagönkormányzatok, a Hulladékos ADI-ból történő esetleges kilépésének módjára 
vonatkozik. Csatoljuk a dokumentumot, melyet a Polgármester urak figyelmébe 
ajánlunk. 

 

5) Üzenet Földünkért, önmagunkért: 

A karbon lábnyomról: A karbon lábnyom, mint kifejezés általános elterjedése a 

köztudatban az emberi tevékenységekhez, vagy a termékkel kapcsolatos 

üvegházhatású gázok (széndioxid és metán) kibocsájtásával függ össze. Az 

áramfogyasztástól az utazásainkig, élelmiszergyártástól a ruházkodásig, minden 

egyes tevékenységünk szén-dioxid kibocsájtással jár. Szakértők becslései szerint 

ahhoz, hogy a klímaváltozás abbamaradjon, az egy főre eső teljes széndioxid 

kibocsátás nem haladhatja meg a 2,5 tonnát.  

Európában évente egy ember átlagosan 7 tonna CO2-al terheli a környezetét. Ez 

a környezetünkön hagyott karbon lábnyomunk. Sajnos egy kifejlett fa ugyanennyi 

idő alatt csak 1 tonna CO2-t tud hasznosítani. A klímaváltozás globális jelenség, és 

ennek a nagymennyiségű széndioxid kibocsátás az egyik okozója. Az így 

kibocsájtott üvegházhatású gázok a légkört bizonyos magasságban egy összefüggő 

burokkal veszik körül a Földet és ez a földön keletkezett hősugárzások eltávolodását 

akadályozza. Ez a jelenség felmelegedéshez, klímaváltozáshoz vezet. Szerencsére 

az emberek egyre környezettudatosabbak, igyekeznek a széndioxid kibocsájtásukat 

mérsékelni és szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenteni a környezet terhelését.  

 

A karbon lábnyom a következőképpen csökkenthető: 

 környezettudatos életvitellel,  

 környezetkímélő gép és járműhasználattal,  
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 szelektív, környezettudatos hulladékgyűjtéssel, 

 hulladékmennyiségek képződésének csökkentésével,  

 gazdaságos vízhasználattal, 

 ha gazdaságosan használjuk az elektromos áramot, a – stand by – 

alkalmazás is használ áramot, 

 üzemanyag csökkentéssel, többször vegyük igénybe a közszállítást, 

 zöldövezetek kialakításával. 

 

Bővebb információk:   

http://kornyezetvedelem.weebly.com/karbon-laacutebnyom.html (magyar oldal) 

 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/amprenta-de-carbon-ne-arata-cat-

de-repede-distrugem-mediul-175764 (román oldal) 

 

 

 
                                                (forrás: printerest.com) 
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