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Öröm és megtiszteltetés számomra,
hogy a társulás tanácsa megválasztott
elnöknek. Korábban Mátészalka alpol-
gármestereként a program megszerve-
zésének egyik szorgalmazója és elindí-
tója voltam, az elmúlt időszakban pedig
országgyűlési képviselőként, illetve a tár-
sulás alelnökeként vettem részt a projekt
előkészítésében. A megyei önkormány-
zat elnökeként és a társulás tagjainak
bizalmából a tanács elnökeként célom a
program megvalósulása, sikere. A prog-
ram előrehaladásának biztosítása mellett
nagyon fontosnak tartom, hogy a társu-
lás tulajdonosait folyamatosan tájékoz-
tassuk az aktuális feladatokról, az esetle-
ges gondokról.

A jelenlegi állapotot értékelve el-
mondható, hogy a hulladékgazdálkodási
program megvalósításának egyes terü-
letein elmaradások tapasztalhatók. Eze-
ket még a korábbi szervezettől örököl-
tük, emiatt az elkövetkező időszakban
több sürgető döntést is meg kell hozni a
társulásunknak. Ilyen volt a Megyei Fej-
lesztési Ügynökség Kht, mint a Társulás
munkaszervezetének megvásárlása,
Parragh Dénes személyében pedig az új
igazgató kinevezése.

Az ügynökség kht. legfontosabb fela-
data az, hogy a programmal kapcsolatos
lemaradásokat behozza, és a program
kivitelezésének gyors előrehaladását
biztosítsa. A kht-nak mindezeket a fela-
datokat a tulajdonosokkal, a szakmai bi-
zottságokkal együttműködve, azokkal e-

A társulás elnökeként célom a program
megvalósulása, sikere

gyetértésben kell teljesítenie. A kht.
igazgatója a döntésekhez szükséges
konszenzust a tulajdonosok pontos és
gyors tájékoztatatásával és a velük foly-
tatott folyamatos párbeszéddel készítse
elő. A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálko-

dási Ügynökség Kht. hatékony működé-
se mindannyiunk közös érdeke, szüksé-
ges hozzá a Társulás tagjainak együtt-
működése is, ehhez kérem az Önök se-
gítségét!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás decemberi közgyűlésén
döntést hozott a Megyei Fejlesztési
Ügynökség Kht. megvásárlásáról.

A felhatalmazás alapján a múlt év
december 14-én az adásvétel meg-
történt, a felügyelő bizottság hét főre
bővült, a kht. igazgatói posztjára
Parragh Dénes kapott megbízást.

Fülöp István,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Önkormányzat elnöke,
2006. november 22-től,

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási

Társulás elnöke.

„A Társulás egy olyan projekt

megvalósítása előtt áll, amely

a települési szilárdhulladék

összegyűjtésére és kezelésére

hosszútávon jelent átfogó

megoldást a régiónkban. Az

első ütem közel tízmilliárd fo-

rintos beruházása, mintegy

hatszázezer ember életminő-

ségét, komfort érzetét javítja,

priorítást adva a környezet-

védelem teljes érdekkörének.

Emellett nem elhanyagolható,

hogy a beruházás elindításá-

val több száz új munkahely is

létesülhet a megyénkben.”

„
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November közepén, amikor mun-
kába álltam, már az első napokban ki-
derült, hogy az európai uniós támoga-
tással megvalósuló megyei hulladék-
gazdálkodási program menete meg-
torpant, végrehajtásában lemaradás
tapasztalható, a korábbi tervek felül-
vizsgálatot igényelnek, a munkaszer-
vezetet át kell alakítani, szakmailag
meg kell erősíteni. Természetesen a
legfontosabb feladatunk, hogy a le-
maradást behozzuk, ez komoly erőfe-
szítést követel a munkatársainktól is.

A hatékonyabb működéshez szük-
ség volt létszámleépítésre, a vezetői
poziciók csökkentésére is. Döntően
házon belüli átcsoportosítással állí-
tottuk fel az új környezetgazdálkodási
csoportot, mely teljesen új egysége
lett az Ügynökségnek. Szükség volt
egy a hulladékgazdálkodásban jártas
rutinos vezető szakemberre. Így ke-
rült hozzánk Soltész József, aki ko-
rábban a Nyíregyházi Városüzemel-
tetési Kht. igazgatója volt és jelenleg
is a Nyíregyháza és Térsége Hulla-
dékgazdálkodási Társulás elnöke, ő
most tanácsadóként dolgozik a pro-
jektben.
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Igen, az új nevünk: Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Területfejlesztési
és Könyezetgazdálkodási Ügynök-
ség Kht. Az új tulajdonosunk decem-
ber 14-e óta a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Szilárdhulladékgazdálko-
dási Társulás, illetve az alapítói, ket-
tőszáznegyvenegy önkormányzat.

Munkába lépéskor sürgető felada-
tom volt, hogy a kht. működését átala-
kítsuk, csak így felelhetünk meg az új
feladatoknak, elvárásoknak. Két té-
nyező követelte meg a változások
végrehajtását. Az egyik, hogy az ügy-
nökség feladatai részben megváltoz-
tak. Míg a környezetgazdálkodás te-
rületén rohamosan növekednek, a te-
rületfejlesztés területén ezzel szem-
ben csökkennek a feladataink. A má-
sik tényező, hogy a mi társaságunk
gazdálkodását is takarékosabbá kell
tennünk, hiszen tulajdonosaink, a ket-
tőszáznegyvenegy önkormányzat is
azt várja a kht-tól, hogy a pénzükkel
ésszerűen és takarékosan gazdálkod-
junk. További takarékoskodást tesz
szükségessé, hogy egyre csökken az
állami forrásból megszerezhető támo-
gatás mértéke is.

Mint ismert, a kht. korábban a me-
gyei önkormányzat területfejlesztési
tanácsának ügynökségeként műkö-
dött. Szervezeti felépítése is ezt a célt
szolgálta elsődlegesen. Mint ismert,
később lett a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Szilárdhulladék-gazdál-
kodási Társulás munkaszervezete, az
elnyert uniós pályázat gondozója.

November 15-én nevezték ki a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fejlesztési Ügynökség Kht. élére. Az-
óta a cég neve is változott, milyen fel-
adatai voltak az első két hónapban?

Említette, hogy az Ügynökség
szervezetének átalakítását a meg-
változott tulajdonosi kör és a fel-
adatok is indokolják. Kérem, rész-
letezze mire is gondolt?

Ha sikerre akarjuk vinni a prog-
ramot, akkor nem elég csak jól dol-
gozni, de jobban együtt kell működni
a tulajdonos önkormányzatokkal és a
megye lakosságával is. Nyilvánosab-
bá és átláthatóbbá kell tenni a műkö-
désünket, nyitottabb munkát kell vé-
geznünk, több és rendszeres infor-
mációkat kell eljuttatni a polgármes-
terekhez, jobban be kell vonni őket a
szilárdhulladék-gazdálkodással kap-
csolatos teendőkbe.

Ezt várják tőlünk a tulajdonos ön-
kormányzatok polgármesterei, testü-
letei és a választóik is. Többek között
ezzel a Hírlevelünkkel is ezt a célt kí-
vánjuk szolgálni. Azt tervezzük, hogy
a későbbiekben több fórumon is
rendszeresen tájékoztatjuk a tulajdo-
nosainkat munkánkról.

A program megvalósítása során
közszolgáltató tevékenységet készí-
tünk elő, amely az érintett kettőszáz-
negyven település többségében gyö-
keresen átalakítja majd a környezet-
gazdálkodást. Szinte minden háztar-
tásban teljesen új szemléletet kell el-
fogadtatnunk az ott lakókkal, amikor a
szelektív hulladékgyűjtésre áttérünk.
Az elfogadtatás egyik feltétele, hogy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te-
rületfejlesztési Könyezetgazdálkodá-
si Ügynökség Kht. nyíltan és átlátha-
tóan működjön. Fontos, hogy társa-
ságunkat – amely a beruházásokat
gondozza –, a szolgáltatás későbbi
használói, a települések lakói szak-
maiságáról, jó híréről ismerjék és bíz-
zanak bennünk

Ez nem csak a munkaerő gazdál-
kodásban jelent változást. Minden te-
rületen csökkenteni kell a felesleges
költségeket. Az ügynökség a székház
melletti épületben is bérelt irodákat,
ezeket felmondtuk, kicsit összébb

Takarékosabb gazdálkodást is
említett. A létszámcsökkentésen túl
ez mit jelent?

„…a legfontosabb, hogy a program
jó ütemben haladjon!”
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húzódtunk. Más területen is takaré-
koskodunk. Áttekintjük az összes szol-
gáltatói, beszállítói, partneri, szerző-
désünket, racionalizáljuk a gazdálko-
dásunkat.

A legsürgetőbb a két folyamatban
lévő tender lezárása. A tervezés és ki-
vitelezés elvégzésére kiírt pályázatra
és a mérnök tenderre gondolok. Az
idő rövidsége miatt úgynevezett sár-
ga könyves pályázatot írtak ki a kivite-
lezésre, ez meggyorsítja az előké-
szítést. A tervezés és kivitelezés egy
konzorcium feladata lesz. A mérnök
tender során választjuk ki a beruhá-
zás műszaki ellenőrzéséért felelős
szakmai céget. Mint ismert, a terve-
zés és kivitelezés feladata két zöld-
mezős regionális telep megvalósítá-
sa (Kisvárdán és Nagyecseden) és a
nyíregyházi hulladéktelepen egy új
válogató megépítése lesz.

Melyek a legidőszerűbb felada-
tai az Ügynökségnek a hulladékgaz-
dálkodási programban?

A hulladékgazdálkodási program
első ütemének megvalósításához rö-
videsen még öt további tendert kell
kiírnunk, ugyanakkor elő kell készí-
teni a program második ütemét. Az
már most látható, hogy a második ü-
temben a korábbi terveknél kisebb
léptékű és gazdaságosabban üze-
meltethető beruházást kell előkészí-
teni. Ennek egyik oka, hogy a Ma-
gyarországon erre a célra uniós forrá-
sokból felhasználható keret szűkö-
sebb az eredetileg elképzeltnél. Így
nem számíthatunk arra, hogy annyi
pénzt kapjunk, amennyi az eredeti
program megvalósításához kell. Az is
ismertté vált, hogy a második ütem-
ben az önrész már jóval magasabb
lesz, emiatt az eredeti elképzelések
finanszírozására az önkormányzatok-
nak nem lenne elég saját forrása.

A második ütemet úgy kell most
előkészíteni, hogy szakmailag is meg-
feleljünk a legfontosabb elvárások-
nak és biztosítható legyen a forrás az
önerőhöz is. Ami pedig a legfonto-
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sabb, a későbbi gazdaságos üzemel-
tetés, azaz, hogy a majdani szolgál-
tatás díját a lakosság is meg tudja
majd fizetni.

Úgyhogy feladat van bőven, min-
dent megteszünk, hogy a program jó
ütemben haladjon.

Ezen dolgozunk, mindannyian.

Bokor László,
Gáspár
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FOLYAMATBAN LÉVŐ TENDEREK:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer
I. ütem új létesítményeinek tervezése és kivitelezése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer
létrehozását és hatékony üzemeltetését célzó program I. üteme tervezési és építési munkáival

kapcsolatosan a FIDIC (1999) szerinti független mérnök feladatainak ellátása

- Közbeszerzési eljárás fajtája:
- Közbeszerzési eljárás becsült értéke:
- Jelenlegi stádium:

- Ajánlattételi határidő:
- Eredményhirdetés időpontja:
- Szerződéskötés tervezett időpontja:

- Közbeszerzési eljárás fajtája:
- Közbeszerzési eljárás becsült értéke:
- Jelenlegi stádium:

meghívásos közbeszerzési eljárás

~ 5,3 milliárd forint
a két szakaszos eljárásban a részvételi szakasz lezárult,
az ajánlattételi szakasz folyamatban van.
2007. február 08.
2007. február 21.
2007. március 05.

nyílt eljárás

~ 260 millió forint
a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mert minden
beérkezett ajánlat érvénytelen volt. Az OVIBER-FŐBER
Konzorcium kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési
Döntőbizottság felé jogorvoslati eljárás megindítására.

2007. évben kiírásra kerülő tenderek: 2007. év feladatai:

• PR tender

• Rekultiváció tervezés

• Eszközbeszerzés

• II. szakasz tervezés

• Tenderek lefolytatása
• Tervezés  kivitelezés megkezdése
• II. szakasz tartalmának felülvizsgálata
• II. szakasz tervezése
• Pályázat benyújtása a II. szakasz

112

297

398

820

Tender megnevezés           Költség (millió Ft)

A Fejlesztési Ügynökség tevékenységi körének bővülése igényelte a névváltozást.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht.

Névváltozás

!
Web cím változás: (február 15-től)

A települési hulladékok elhelyezése
ma településeink egyik legégetőbb
gondja. Ezen hulladékok előkészíté-
se, a hasznos összetevők (fém, műa-
nyag, üveg, papír, szerves anyag) el-
különítetten történt kinyerése, nem-
csak az elhelyezés gondjait enyhíti,
hanem hasznos nyersanyagot szol-
gáltat a gazdaságnak. A hulladékgaz-
dálkodásnak, azaz hulladékkezelés-
nek és felhasználásnak figyelemre
méltó a gazdaságélénkítő szerepe.

Magyarországon a jelenleg a települési szi-
lárd hulladék mennyisége évente kb. 21 mil-
lió köbméter (4,3 millió tonna). Ennek több
mint 60%-a, a lakossági eredetű háztartási
hulladék, a többi intézményeknél, szolgálta-
tóknál, gazdálkodó szervezeteknél keletke-
zik, mint a háztartási hulladékkal együtt ke-
zelhető hulladék. Tapasztalatok szerint a te-
lepülési szilárd hulladék mennyisége évente
2-3 %-al nő és ez a tendencia hosszútávra is
várható. Városokban és nagyobb települé-
seken átlagosan 1,2-1,4 köbméter/fő/év, ki-
sebb településeken 0.9-1 köbméter/fő/év
mennyiséggel lehet számolni. (forrás: www.kvvm.hu)

www.

INFORMÁCIÓK

IMPRESSZUM

www.mfukht.hu

megvalósítására

Az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv értelmében a szelektív kom-
munális hulladékgyűjtés arányát az
összes hulladék tömegéhez viszo-
nyítva 2008-ig a jelenlegi 3%-ról
35-40%-ra kell növelni. Lerakásra
csak a más módszerrel nem ártal-
matlanítható hulladék kerülhet.
2009-ben már csak a környezetvé-
delmi követelményeknek maradék-
talanul megfelelő lerakó működhet
hazánkban.


