PROGRAMTERV
NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS SZAKMAI KIRÁNDULÁS ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE

IDŐPONT: 2011. SZEPTEMBER 26. 9:00 – 15:30
9.00 – 10.00

Sajtótájékoztató
sajtótermében

Szombathely

Polgármesteri

Hivatalának

a sajtótájékoztató programja:
• a
Nyugat-dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás és a szelektív hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztését célzó KEOP 7.1.1.1 projekt bemutatása
• a tervezett szelektív hulladékgazdálkodási létesítmények
a sajtótájékoztatót tartják:
Marton Zsolt a Társulási Tanács elnöke
Déri Lajos, a létesítmények tervezését végző Solvex Kft. vezetője
10.00 – 15.30

Szakmai kirándulás újságírók részére
A kiránduláson részt vesznek Vízi Kármen munkaszervezet vezető és
Déri Lajos tervező mérnök

10.00 – 10.45

Utazás Vasvárra, útközben Rábahídvégen a tervezett hulladékudvar
helyszínének bemutatása
indulás: Szombathely, belvárosi SPAR áruház előtti parkolóból
utazás: 19 személyes kisbusszal

10.45 – 11.15

Vasvár hulladékudvar megtekintése szakmai vezetéssel

11.15 – 11.45

Utazás Zalaegerszeg – Búslakpusztára a Zala-Depo Kft.
üzemeltetett depóniába és szelektív hulladékválogató műbe

11.45 – 12.45

Szakmai vezetés a válogatóműben és a ZALAISPA rendszerének
bemutatása

12.45 - 13.15

Utazás Körmendre

13.15 – 15.00

Ebéd Körmenden a Berki Vendéglőben

15.30

Érkezés Szombathelyre, az indulás helyszínére
(igény szerint a Szombathelyi válogatómű helyszínének megtekintése a
Söpte és Szombathely közötti volt honvédségi gyakorlótér területén)

Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
Tel: 06-94-316-850, Fax:06-94-316-849
Levelezési cím: 9700 Szombathely
Pf. 326, e-mail: info@westhull.hu

által

A projekt összegző bemutatása:
A 127 Vas megyei tagtelepüléssel rendelkező
Nyugat-dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiemelt célja a társult településeken a
szelektív hulladékgazdálkodás feladatainak ellátása.
Ennek érdekében tervezett beruházások:
hulladékudvar rendszer kialakítása Vas megye területén, válogatómű építése a projekt
területén szelektíven gyűjtött hulladékok válogatására,
a házhoz menő és gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtő rendszer továbbfejlesztése
házi komposztálás elősegítése.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP 7.1.1.1. pályázati konstrukciója támogatja ezen
komplex célrendszert, a lakosságnál és a közintézményekben keletkező hulladékra
koncentrálva. A Társulás a KEOP –7.1.1.1/09-2009-0009 számú 1. fordulós pályázatban
nettó 78.850.250,- Ft támogatást (a nettó költségek 85%) nyert a tervezésre és a 2. fordulós
pályázat előkészítésére a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetésének
társfinanszírozásában. A 15%-os önerőt a tagtelepülések finanszírozzák 13.914.750,-Ft
értékben. A kétfordulós projekt teljes becsült összköltsége nettó 1,97 milliárd Ft.

Technika részletek:
A szakmai kiránduláson lehetőség lesz fotók és vágóképek készítésére, illetve beszélgetésre a
projekt menedzserével és tervezőjével. A kirándulásra kényelmes öltözéket és cipőt javaslunk.
Kérjük, a regisztráció során kollégánknál jelezze, hogy a sajtótájékoztatón és a kiránduláson
is részt kíván venni vagy csak az egyik rendezvényen. A sajtókirándulásra egy médiumtól
maximum két főt tudunk regisztrálni.
Kérjük szíveskedjen jelezni, ha vegetáriánus vagy speciális diétának megfelelő ebédet
szeretne kérni.
További információ és regisztráció:
Szendi Zsuzsa
projekt koordinátor
Regionális Humán Innováció Nonprofit Kft.
info@e-human.hu
06- 30 – 693 3289
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