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Fontos állomásához érkezett a “Települési szeméttelep rekultivációs program a Körösszögben” elnevezésű projekt. A sikeres közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra
került a kivitelezési munkálatokat végző konzorcium, így ebben a hónapban már el is
kezdődhetnek a munkálatok. A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás a projekt gazda, a szervezetet alkotó önkormányzatok, Kondoros,
Gyomaendrőd, Szarvas, Csárdaszállás, Kétsoprony, Csabacsűd, Békéscsaba, Körösladány,
Szabadkígyós történetének meghatározó beruházása. A szabálytalanul lerakott hulladékok környezeti elemekre gyakorolt káros hatásainak megszüntetésén túl kiemelkedően
fontos szerepet kap a projektben a szemétlerakó telepek környezeti állapotának javítása, az eredeti állapotot megközelítő műszaki feltételek kialakításával.
A régió hulladékgazdálkodására jellemző, hogy a múlt században széleskörűen alkalmazott „egy
település - egy szilárd kommunális hulladéklerakó” elvének megfelelően a települések egyedileg
oldották meg a szilárd kommunális hulladék gyűjtését és elhelyezését. A projekt területe eddig
kimaradt az ISPA, ill. KA (Kohéziós Alap) pályázatok által biztosítható Uniós támogatásokból a hulladékgazdálkodási rendszerekre vonatkozóan. Ennek ellenére a települések és a közszolgáltatók
sok esetben saját, ill. hazai forrásokból építettek új, korszerű létesítményeket (pl. a Gyomaendrődi
Regionális Hulladékkezelő Központ) a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Azonban a projektben
szereplő településeken a korábban használt, mára már bezárt települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációja nem valósult meg a rendelkezésre álló szűkös források miatt.
A “Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben” elnevezésű projektet 2010 januárjában nyújtotta be a Körös-völgyi HRT., és a sikeres elbírálást követően 2011. áprilisában írta alá
a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel, az Energia Központ Nonproﬁt Kft-vel.
A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosító számú projekttel az érintett települések hulladéklerakóinak rekultiválására nyílik majd lehetőség. Az érintett települések hosszú távú célja, hogy javítsák az itt élők életminőségét, elősegítsék a település népességmegtartó képességét, továbbá
európai színvonalnak megfelelő higiéniás alapfeltételeket teremtsenek. Mindezt úgy, hogy óvják
környezetüket, és a beruházásokat a fenntartható fejlődés szempontjait betartva valósítják meg. A
fenti célok elérése érdekében, valamint a tervek megvalósítása céljából hozták létre a projektben
résztvevő települések a Körös-völgyi HRT-t azért, hogy az elpusztult természeti környezet eredeti
állapotát visszaállítsák. A projekt összköltsége 1.383.624.207 Ft., megvalósítását az Európai Unió
a kohéziós alap társﬁnanszírozásával 100%-ban támogatja.
A projektből eddig eltelt időszakban a beszerzés/közbeszerzés alapján kiválasztásra került a projektmenedzser, a projekt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadója, a PR, a Tájékoztatási feladatok
ellátását végző vállalkozás, a könyvvizsgáló, valamint a beruházás FIDIC mérnöke.
A közelmúltban lezárult a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés is, melyet két részajánlati körre bontottunk. Az első részajánlati körben a békéscsabai hulladéklerakó kivitelezőjét kerestük. 5 ajánlat érkezett. A másik ajánlati körben a többi nyolc településre (Körösladány,
Gyomaendrőd, Szarvas, Csárdaszállás, Kétsoprony, Csabacsűd, Szabadkígyós és Kondoros) vonatkozó ajánlatokat vártuk. Itt négyen nyújtottak be ajánlatot. Mindkét részajánlati körben a Duna
Aszfalt Kft. és Geohidroterv Kft. által létrehozott Konzorcium kapott megbízást a beruházás végrehajtására. A szerződések a napokban aláírásra kerülnek és indulhat a beruházás, melyet 2013.
március 31-ig kell befejeznie a konzorciumnak.
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