Projket azonosító: K-36-08-00021H

„Hulladékmentes Rába völgyért Csörötneken”

Csörötnek Község Önkormányzata 2008 tavaszán pályázatot
nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illegális
hulladéklerakók felszámolásának feladataira kiírt felhívására.

A pályázat célja a Csörötnek 0218. hrsz-ú erdő művelési ágú 10,049
ha nagyságú patakmeder hulladéktól történő megtisztítása, mely
Natura 2000 védelem alatt áll és az Őrségi Nemzeti Park része.
A 2008. márciusában benyújtott pályázatunk kedvező döntéséről
szóló értesítést a nyár derekán kaptuk meg. Ezt követően a
támogatási szerződés megkötésének előkészítése zajlott, melynek
eredményeképp 2008. augusztus 28-án aláírásra került a
támogatási szerződés.

A projekt megvalósítására 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, melynek az adófizető
állampolgárok 1%-os felajánlása a forrása.
A projekt összköltsége: 6.609.200,- Ft

Az 5.000.000,- Ft KvVM támogatáson felül 1.309.200,- Ft saját forrást kell biztosítani mintegy
300.000,- Ft értékű önkéntes munka biztosítása mellett.

Első lépésként az Őrségi Nemzeti Park munkatársaival bejártuk a területet, hogy a vegetációs időszak
végéhez közeledve szeptember közepétől, mely fa fajok, cserjék kivágására van lehetőség.
A fák, cserjék kivágása nélkülözhetetlen, hogy a nagy mennyiségű hulladék kitermelhető legyen a
munkagépek és kézi munka által.
Az egyeztetést követően önkéntes munka keretében a szükséges mértékben a fák, bokrok
kitermelésére, a gaz eltávolítására önkéntes munka keretében került sor.

Időközben egyszerű szolgáltatás beszerzés keretében kiválasztásra került a speciális szakmunkát
elvégző cég.
A három beérkező ajánlattevő:


Zaladepo Kft. (Zalaegerszeg)



Müllex – Körmend Kft. (Körmend)



Rekultív Kft. (Mosonmagyaróvár)

Az ajánlattételi felhívásban a szakmai megfelelésen, és megfelelő tapasztalaton, referencián túl a
legalacsonyabb ellenszolgáltatás képezte a kiválasztás alapvető szempontját.

Így a munkák elvégzésére kiválasztást követően a legkedvezőbb ajánlattevővel a Müllex – Körmend
Kft-vel kötöttünk szerződést.
A kb. 2800 m3 hulladék gépi és kézi kitermeléssel végzi a vállalkozó.

A kitermelt hulladékot speciális rostagép segítségével átrostálják, melynek következtében elkülönül a
hulladék a humusztól és a földtől.

Az így kinyert hulladék szállítójárművekkel a Müllex Kft harasztifalui telephelyére kerül, ahol
szakszerű kezelést követően deponálják azt.
Az újrahasznosítható hulladékok anyagukban kerülnek továbbhasznosításra.

A visszamaradó föld, humusz a kitermelés helyére kerül visszatöltésre, melyet a projekt végeztével
gépi és kézi tereprendezés zár.
A munkák befejezésének határideje: 2008. november 30.

