ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2011. november 15-i ülésére
Tájékoztató a 2011. szeptember 8-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról
Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2011. szeptember 8-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett
munkákról:
A Társulási Tanács 2010. november 11. naptól – a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. határozatával
elfogadott munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján - gazdálkodását
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal közösen végzi.
2011. szeptember 20-én kelt levelünkben felszólítottuk a hátralékos településeket, hogy
rendezzék a Társulási megállapodás szerinti kötelezettségeiket. A felszólítást követően 2011.
szeptember és október hónapokban 18 település összesen 6.510.900,- Ft-ot fizetett be.
A tagtelepüléseknek megküldtük a Tárulás 2011. I. félévi működéséről szóló beszámolót.
Kértük, hogy a Társulási megállapodásban foglaltak szerint a képviselő testületek tárgyalják
meg és fogadják el.
Tájékoztatást kértünk a tagtelepülésektől a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
rendeleteikre és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések tartalmára vonatkozóan.
Az adatok a 2. fordulós KEOP pályázathoz szükségesek.
Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó,
a hatályos jogaszályoknak megfelelő közzétételi köztelezettségeknek a honlapon tettünk
eleget. A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatra vonatkozó közzétételi
kötelezettségeket a PR szakértő látta el.
1. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” pályázathoz kapcsolódó feladatok:
A megkötött szerződésekben a szakértők (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás,
könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok szerződések) elvégezték a 2011.
III. negyedévhez kapcsolódóan az ütemterv szerinti feladataikat. A szükséges negyedéves
jelentések benyújtásra és elfogadásra kerültek. Az elvégzett munka alapján a teljesítések
megfeleltek a szerződésekben rögzítetteknek, ezért a negyedévre vonatkozó számlákat
benyújtották, ezek 15%-os önrészét és áfáját átutaltuk. A 2011. II. negyedévre vonatkozó 4.
számú kifizetési kérelmez a Közreműködő Szervezet a támogatási összegeket, összesen
2.124.392,- értékben átutalta a szakértőknek. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet
felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és
számviteli feladatokat. A 3. sz. projekt előrehaladási jelentést a Közreműködő Szervezethez
benyújtottuk. A feladatok elvégzésében a PME tanácsadó a szerződésének megfelelően
működött közre.
A tervező, SOLVEX – MKM Consulting konzorcium folytatta a megkezdett munkát. A
pályázat értelmében elkészítette a köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, melyet a
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Közreműködő Szervezet a minőségbiztosítási észrevételek átvezetését követően 2011.
szeptember 30-án továbbtervezésre alkalmasnak minősített. A műszaki szakértő minden
esetben felülvizsgálta és a Közreműködő Szervezethez megküldésre alkalmasnak találta az
elkészült dokumentumokat. A köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését
megelőzően a tervező egyeztette a létesítmények (hulladékudvarok, válogatómű) helyszíneit,
műszaki paramétereit az érintett tagönkormányzatokkal és az érintett szolgáltatókkal. Több
esetben (Szombathely, Körmend, Őriszentpéter, Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi,
problémák, közművesítés, megközelíthetőségi, alapozási költségek miatt az 1. fordulóban
megadott helyszín nem volt tervezésre alkalmas, ezért az érintett önkormányzatok más
helyrajzi számú ingatlanokat jelöltek meg a tervezésre, de ezen ingatlanokkal is problémák
vannak.
A PR szakértő 2011. szeptember 26-án megszervezett sajtótájékoztatót és az újságírók
számára egy belföldi tanulmányutat. Ennek célja a tervezett műszaki tartalomhoz hasonló
elemek bemutatása egy már megvalósult hulladékgazdálkodási projektben. Az érdeklődő
újságírók a ZalaISPA projektben megvalósult és üzemelő létesítményeket látogatták meg.
A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését, a szerződések jogszerű teljesítését
követte nyomon.
A pályázatra vonatkozó munkát, az elkészült dokumentumokat és a felmerült problémákat
külön előterjesztés tartalmazza.
3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:
Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én aláírtuk a
társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződést. A nyertes ajánlattevő a SOLVEXÖKOHYDRO Konzorcium. A szerződés értéke 24.000.000,-Ft-Áfa. A tervező felvette a
kapcsolatot az érintett településekkel és a környezetvédelmi hatósággal. Elvégezte a bezárt és
rekultiválandó települési szilárd-hulladéklerakók felmérését, a szükséges mintavételezéseket,
adatgyűjtéseket, elkészítette a hulladéklerakók jelenlegi állapotát tükröző teljeskörű
környezetvédelmi felülvizsgálatokat az alábbiak szerint:
a.) A felülvizsgálathoz és a rekultivációs tervhez szükséges geodéziai és geotechnikai,
felmérések
b.) A szükséges vizsgálatok (talaj, víz, hulladék)
c.) A telejeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk
A pályázatra vonatkozó kérdéseket külön előterjesztés tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Szombathely, 2011. november 11.
Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke
2

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
2011. szeptember 8-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés
szerinti tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2011. 11. 15.
Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök
Vízi Kármen, PIU vezető
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