
Késésben van a projekt, de az 
utóbbi hetekben egyre több konk-
rétum mentén rajzolódik ki a me-
gyei szintű hulladékgazdálkodási 
stratégia: a polgármesterek teg-
napi egyeztetésén döntöttek a 
cél megvalósításáért létrehozott 
térségfejlesztési társulás alap-
szabályzatáról, a vezetői tanács-
ról, meghatározták az alaptőke 
nagyságát, illetve aláírták az ala-
pító okiratot.

HN-információ

A megyeházára összehívott 
tegnapi megbeszélésen a 
Hargita megyei polgár-

mesterek a stratégia megvalósítá-
sáért létrehozott térségfejlesztési 
társulás paramétereiről egyeztet-
tek. Kovászna megye kilépésé-
vel a megjelent polgármesterek 
döntése értelmében az egyesület 
neve SIMD Hargita Térségfej-
lesztési Társulásra módosult, a 
törzstőkéje az eredeti 59 518 lej-
ről 33 853 lejre csökkent. A dön-
tés alapján a vezetői tanács hét 
tagból fog állni. 

– Lezárult a környezetvédel-
mi véleményeztetés időszaka, és 
az óvások és feljelentések miatti 
mintegy féléves késés ellenére 
nem veszítjük el az uniós támo-
gatást sem. Erről Borbély László 
környezetvédelmi miniszter is 

biztosított, tehát jó esély van rá, 
hogy decemberben aláírjuk az 
együttműködési szerződést. Mi-
nél hamarabb be kell indítanunk 
a térségfejlesztési társulás műkö-
dését, el kell kezdjük a szükséges 
berendezések megvásárlását – 
mondta az egyeztetésen Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök. 

Átrakók Csíkban és
Korondon, tározó Remetén
A projekt jelenlegi állását is-

mertető Orbán Béla, a megyei ta-
nács beruházási igazgatóságának 
vezetője szerint a környezetvédel-
mi véleményezés során a lakosság 
részéről nem érkezett számottevő 
kifogás, a terv kivitelezési szerző-
désén és a társulás működési sza-
bályzatán csak minimális kiegé-
szítéseket kellett eszközölni. 

Orbán azt vázolta: a vidéki 
településeken a szelektív gyűjtést 
különböző színű zsákokkal fogják 
megoldani, amelyeket a szolgáltató 
cég biztosít, míg az üveg szelektív 
gyűjtésére a helyi tanácsok hoznak 
létre gyűjtőpontot. A nagy telepü-
léseken több gyűjtőpont létesülhet.     
A lebomló hulladék kezelése kom-
posztálóegységekben fog történni. 

– Erre a célra húszezer kom-
posztálóegység megvásárlását biz-
tosítja a 35 millió eurós költségve-
tésű projekt – mondta az igazgató, 

hozzátéve, hogy városon a hulla-
dékgyűjtés szelektív gyűjtőpon-
tokban valósulna meg. A projekt 
tartalmazza a kukák, szállítóesz-
közök, tömörítők megvásárlását, 
illetve az átrakóállomások építését 
is. A hulladékot speciális tehergép-
kocsikkal szállítanák az átrakó-
állomásokra, amelyből kettő lesz 
a megyében: Csíkszeredában és 
Korondon, míg Gyergyóremetén 
lesz a központ és a regionális hulla-
déktározó. A válogatott és tömörí-
tett hulladékot 40 tonnás konténe-
rekben szállítanák Remetére, ahol 
a semmiképpen sem hasznosítható 
hulladék a tározóba kerül.

A szállítási díjról
egyeztetnek
A találkozó résztvevői megegyez-

tek a társulás vezetői tanácsának ösz-
szetételében is. Héttagú tanács fogja 
a működést felülvigyázni, amelynek 
tagjait a három település, Csíkszere-
da, Korond és Gyergyóremete jelöli, 
amelyek a hulladékgazdálkodási 
rendszer nagyobb létesítményeinek 
adnak helyet. Egy tag képviseli a me-
gye északi térségének román több-
ségű településeit, Hargita Megye 
Tanácsa két tagot jelöl. 

A következő egyeztetésig az ille-
tékes polgármesterek egy háromta-
gú bizottság vezetésével előkészítik 
az egyesület társulási szerződését, 
ami tartalmazni fogja a rendszer 
megszervezését. A Laczkó-Albert 
Elemér gyergyóremetei, Gergely 
András csíkszentmártoni és Raffai 
Emil székelykeresztúri polgármes-
terekből álló bizottság a többi helyi 
vezetővel egyeztetve eldönti, hogy 
egy szolgáltató vagy több cégből 
álló vállalat a legmegfelelőbb a hul-
ladékszállítás biztosítására, illetve a 
harmadik variáns a három térség-
ben képviselettel rendelkező vállal-
kozás lenne. A polgármesterek kell 
konzultáljanak egymással egy egy-
séges megoldásról a szállítási díjat 
illetően, illetve arról, hogy a szállí-
tási díj a lakosok adójában szerepel-
jen, vagy a szolgáltató kössön velük 
szerződést. 

Év végéig befejeznék a parkolófelületek átalakítását. Az orvoslakásokhoz is bejárót építenek
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Előrelépések a megyei
hulladékgazdálkodási tervben

csík

A megyei tanács negyven hely-
lyel bővíti saját költségvetésé
ből a Csíkszeredai Megyei Sür
gősségi Kórház parkolóját. A ki
vágott fákat újabbak ültetésé-
vel pótolják.
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A megyei kórház parko-
lóhely-hiányát szeretné 
megoldani a megyei ta-

nács oly módon, hogy negyven 
további hellyel bővíti a bejá-
rat mellett található parkolót. 
Ugyanakkor új bejáróút készül 
gyalogosok és gépkocsik számára 
az orvosi szolgálati lakásokhoz is. 
Az összesen 363 738 lej értékű, a 
megyei önkormányzat saját költ-
ségvetéséből finanszírozott mun-

kálatok már zajlanak, és várható-
an ez év végéig befejeződnek.

– Civilizáltabb körülménye-
ket szeretnénk teremteni a kórház 
körül, az intézménynél jelenleg 
zajló egyéb munkálatokkal együtt 
a lehető legjobb feltételeket sze-
retnénk biztosítani a Hargita 
megyei betegek és hozzátartozó-
ik számára – nyilatkozta Borboly 
Csaba tanácselnök.

A kórház újabb parkolóhe-
lyeinek kialakítása csak az elöre-
gedett fák – környezetvédelmi 
engedéllyel történő – kivágásával 
vált lehetségessé. A kórház átfogó 
rendezési tervét oly módon készí-
tik el, hogy a most kivágott fákat 
többszörösen pótolják újabbak 
ültetésével.

CivilizáltAbb KöRülMényeKet teReMteneK

Negyven hellyel bővül
a kórház parkolója
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