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Októberi Hírlevél 

 

1) A Projektről: 

Az új hulladékgazdálkodási rendszer beindításával Hargita megye teljes 

hulladékgazdálkodási gyakorlata újraszerveződik. A Cél, az Európai Uniós 

követelményeknek megfelelő, korszerű, hatékony és fenntartható 

hulladékgazdálkodási rendszer megszervezése, kiépítése és hatékony működtetése. 

A kivitelezés első fázisában (POS 2007-2013+2), elkészült Gyergyóremetén a 

hulladékgazdálkodási központ, megépült 5 db. önkéntes szelektív hulladékgyűjtő 

udvar (Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson, Balánbányán, Szentegyházán és 

Székelykeresztúron) teljes felszereléssel, megérkeztek a rendszert kiszolgáló 

célgépjárművek (45 db.), gépek és felszerelések. Elmondhatjuk, hogy ebben az 

időben sikerült megvalósítani a Projekt 85 %-át. A II. finanszírozási ciklusba (POIM 

2014-2020) kerül befejezésre a csíkszeredai és a korondi tömörítő állomások 

építése, illetve a közművek (víz, villany, csatorna) és az utak megépítése, ami a 

Projekt kb. 15 %-át jelenti. 

Korondon ennyit sikerült elkészíteni: 
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A csíkszeredai tömörítő állomás építkezési munkálatai 2016. október végén 

elkezdődtek.                 

 

A helyszíneket megközelítő bekötőutak és a kiszolgáló közművesítések építkezési 

engedélyének megszerzése folyamatban van. 

      2) A Társulás Közgyűlése: 

A 2016. október 5-i Közgyűlésen az önkormányzatok képviselői mellett 

meghívottként részt vett Korodi Attila parlamenti képviselő, Borboly Csaba megyei 

tanácselnök illetve Barti Tihamér megyei tanácsalelnök. 

Szó volt a Projekt jelenlegi állapotáról, tagdíjak kifizetéséről, az ADI SIMD 

csapatának a tevékenységéről. A Testület elfogadta a 2015-ös évi tevékenységi és 

pénzügyi beszámolót és a 2016-ra tervezett tevékenységi programtervet, valamint a 

2016-os költségvetés tervezetet. Elfogadásra került a Társulás módosított Szervezeti 

ábrája, amely bevezet egy műszaki igazgatói posztot. 

3) Tudatosítási Kampány 

A Hargita Megyei „Integrált Hulladékgazdálkodási” Társulás (ADI SIMD) 
alkalmazottai folyamatosan tartják a kapcsolatot az Önkormányzatok 
polgármestereivel illetve a hulladékgazdálkodási megbízottakkal. Ennek érdekében 
több Önkormányzatot meglátogattunk, ahol átbeszéltük a Projekt naprakész 
helyzetét, a szolgáltatás beindításának lehetséges időpontját, a felmerült vitás 
kérdéseket és akadályokat és megpróbálunk válasz adni a felmerülő kérdésekre. Ezt 
a konzultációt folytatjuk és rendszeresítjük. 
Október 19-én a Csíkszentsimoni Polgármesteri Hivatalnál volt a találkozó 
megszervezve, részt vett Csíkszentkirály alpolgármestere Böjte József, 
Csíkszentmárton polgármestere Gergely András, Csíkszentsimon polgármestere 
Kozma István Florin.  
Október 20-án a Gyergyószárhegyi Polgármesteri Hivatalnál volt megbeszélés, részt 
vettek a gyergyószárhegyi hivatal részéről Danguly Ervin polgármester, Györffy 
Gábor alpolgármester, Ditró alpolgármestere Fazakas Szilárd, Gyergyóalfalu 



 
 

3 
 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„S.I.M.D.” Harghita 

Hargita Megyei 
„Integrált Hulladékgazdálkodási” Társulás 

 
Miercurea Ciuc, Piața Libertății Nr. 5, Cam. 217/B, C.I.F. 26134952 

polgármestere Gáll Szabolcs, Gyergyócsomafalva alpolgármestere Jánosi Borsos 
Attila.  
Október 24-én két helyszínen: előbb a Borszék Polgármesteri Hivatalnál, itt a 
résztvevők Patka Robert Borszék referense, Ţifrea Ştefan Mircea Bélbor referense, 
Bartis Zsolt Gyergyótölgyes referense, Gyergyóholló alpolgármestere Spaciu 
Sebastian; a másik helyszín Galócás Polgármesteri Hivatala, résztvevők a hivatal 
alpolgármestere Ţăran Ioan, Salamás alpolgármestere Ţepeluş Gelu Gavril, 
Kalapács Zsolt Maroshévíz referense, Sbanca Liviu Gyergyóvárhegy referense. 
Október 26-án a Csíkcsicsói Hivatalnál sajnos a 4 meghívott – Madéfalva, 
Csíkcsicsó, Csíkpálfalva és Szépvíz – közül csak a csíkrákosi alpolgármester Vizoli 
Miklós volt jelen.      
Felajánlottuk az Önkormányzatoknak, hogy eleget teszünk meghívásaiknak, 

amennyiben úgy gondolják, hogy a hulladékgazdálkodás bármelyik fejezete 

bemutatásra szorul. 

4) Komposztládák. 

A Projekt kapcsán minden Önkormányzat a lakosság számával arányosan bizonyos 

mennyiségű komposztládát kapott. A komposztládák szétosztásának módjáról, 

írásban tájékoztattuk az Önkormányzatokat, megkérve, hogy a következő fejléc 

alkalmazásával – aláírás ellenében – osszák szét a ládákat a lakósságnak 

használatra. 

Nr. Numele și prenumele/Név Adresă/Lakcim CNP Semnătura/Aláírás 

 

5) Zólya László sikeresen versenyvizsgázott a Társulás műszaki igazgatói 

posztjára. 

 

6) A Tanácsadó cég (S.C. Luca Way SRL) átküldte a Szolgáltatás-kiszervezése 

aktualizált közbeszerzési anyagainak a munkapéldányait az UIP-nak és az 

ADI SIMD - nak. 

 

7) Tárgyalások zajlottak a Hargita Megyei Tanács (HMT) érdekelt 

igazgatóságával arról, hogy milyen módon kerülhet át a hulladékgazdálkodási 

projekt keretében beszerzett vagyon ügykezelési joga az ADI SIMD-hoz. Az 

51/2006-os Törvény 2016-ban módosított változata lehetőséget biztosít erre. 

 

8) Az ADI SIMD megbízottjai Barti Tihamér és Zólya László megbeszélést 

szerveztek egy magyarországi szakemberrel a HR megyei 

hulladékgazdálkodási rendszer fenntartható üzemeltetésének lehetőségei és 

feltételei témakörben. 

 


