ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2012. március 26-i ülésére
Tájékoztató a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról
Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett
munkákról:
1. A Társulás gazdálkodásához kapcsoló feladatok:
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.
A Társulás a 2012. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A
működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint
gondoskodott:
A Társulási Tanács 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatának megfelelően minden hátralékkal
rendelkező tagtelepülést felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulás által
biztosított - 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2011. december 31.
napig felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. A felszólítást követően összesen 35
település rendezte a hátralékát 11.761.960,- Ft értékben 2012. 03 20-ig. A még fennálló
hátralékos településeket és a hátralékaik összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2012. 03.
20-án még fennálló hátralékok összege 25.285.485,-Ft. A még hátralékos települések közül 5
település (Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Körmend, Csákánydoroszló, Bajánsenye)
részletfizetési kedvezményt kért összesen 9.568.200,-Ft értékű hátralékra. Ezen településektől
írásban kértük, hogy saját költségükön a részletfizetésre vonatkozóan közjegyzői okiratba
foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozatot tegyenek és azt a
Társulásnak küldjék meg. A jelen előterjesztés készítéséig, a kért nyilatkozatokat nem kaptuk
meg. (Csákánydoroszló telefonon jelezte, hogy a közjegyzői okiratot elkészítette.)
Tekintettel arra, hogy az első felszólításban a hátralékok rendezésére megadott határidő lejárt
- figyelemmel a felszólítások kézhezvételének idejére is- a továbbiakban a 15/2012. (I.12.)
TT. számú határozatnak megfelelően még egy alkalommal felszólítjuk azokat az
önkormányzatokat, amelyek részletfizetési kérelmet nem nyújtottak be és továbbra is
hátralékkal rendelkeznek. Ezen hátralékok összértéke 15.717.285,-Ft. A második
felszólításban megjelölésre kerülő határidő lejártát követően Szombathely MJV
Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kérjük.
2. A
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009
„Nyugat-dunántúli
Hulladékgazdálkodási Program” pályázathoz kapcsolódó feladatok:

Regionális

A megkötött szerződésekben a szakértők (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás,
könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok szerződések) elvégezték a 2012.
I. negyedévhez kapcsolódóan az ütemterv szerinti feladataikat. A 2011. IV. negyedévben
elvégzett munka alapján a teljesítések megfeleltek a szerződésekben rögzítetteknek, ezért a
negyedévre vonatkozó számlákat a szakértők benyújtották, ezek 15%-os önrészét és áfáját
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átutaltuk. A 2011. IV negyedévre vonatkozó 6. számú kifizetési kérelmet a Közreműködő
Szervezethez benyújtottuk. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált,
naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli
feladatokat. Elkészítettük és a Közreműködő Szervezethez benyújtottuk a 2011. évi
esélyegyenlőségi és fenntartási jelentéseket, melyekhez hiánypótlás nem érkezett. A
projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésében a PME tanácsadó a
szerződésének megfelelően működött közre.
Kistérségenkénti összevont lakossági fórumokat tartottuk a következő helyszíneken és
időpontokban: Szentgotthárd (2012. 02. 06.), Répcelak (2012. 02. 09. részvétel
közmeghallgatáson), Szombathely (2012. 02. 16.), Csehimindszent (2012. 02. 20.), Bük
(2012. 03. 07.), Pankasz (2012. 03. 21.). A fórumokat megelőzően a projektre vonatkozó
szórólapot eljutattuk a térségek minden háztartásába. A fórumok további dokumentumai
megtalálhatók a honlapon. A pályázatban vállaltaknak megfelelően már csak a Körmendi
kistérségben fogunk lakossági fórumot tartani időpont és helyszín egyeztetését követően. A
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatra vonatkozó közzétételi kötelezettségeket a PR
szakértő látta el.
A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését végezte, valamint ellenőrizte és
ellenjegyezte a projekt helyszíneire vonatkozóan a pályázathoz kapcsolódó földhasználati
szerződéseket. A szerződéseket benyújtottuk a Földhivatalokhoz és csatoltuk a 2. fordulós
pályázathoz is. Az érintett települések megküldték az ingatlanokra vonatkozó minden
szükséges nyilatkozatot.
A tervező, SOLVEX – MKM Consulting konzorcium folytatta a megkezdett munkát a
szerződése és annak 1. sz. módosítása értelmében.
A tervezői szerződés módosításával összefüggésben benyújtott 1. sz. Támogatási szerződés
módosítási kérelmünkre az NFÜ-től nem kaptunk választ. Ugyanakkor a Közreműködő
Szervezet megvizsgálta a kérelmet és a Társulás által 2012. 01. 18-án kézhez vett
KEOP/606/1/2012 értesítésében kérte annak változatozás bejelentővé történő átalakítását,
mivel a pályázat célkitűzéseit befolyásoló jellemző a tervezői szerződés módosításával nem
változik meg. A változtatási kérelmet benyújtottuk, azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta
(2. sz. melléklet: módosított útvonalterv). A pályázathoz kapcsolódó többi szakértői szerződés
módosítását a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően megkezdtük, mivel teljesítésük szorosan
kapcsolódik a tervezési szerződés előrehaladásával.
A tervező a módosításnak megfelelően folytatta a munkát. Minden helyszínre vonatkozóan
elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett
hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:
építési engedély:
Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.)
vízjogi engedély:
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.)
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útépítési engedély:
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.)
Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.)
Az engedélyezési eljárások minden helyszínre és létesítményre megkezdődtek. A tervező
folyamatosan teljesíti a hiánypótlási felhívásokat. Az engedélyek kiadása előre láthatóan két
helyszínen (Körmend és Pankasz) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog
igénybe venni. Körmenden az engedély megszerzéséhez szükséges a terület besorolásának
módosítása a rendezési terv és HÉSZ szerint. Az önkormányzat részéről a szükséges
intézkedések folyamatban vannak. Pankaszon a terület besorolása miatt a előzetes vizsgálati
dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi felügyelőséghez és a
környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kell szerezni az építési engedélyt megelőzően.
Elkészültek a Tűzszerészeti hatástanulmányok és az előzetes régészeti dokumentáció alapján
a hatóság kiadta a pályázathoz szükséges nyilatkozatot.
A 2. fordulós pályázat elkészült és 2012. 02. 08-i határidőre benyújtásra került. A
Közreműködő Szervezet KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 számon regisztrálta. A 2012.
február 21-én kelt hiánypótlási felhívást határidőre, 2012. március 14-re teljesítettük. A bírálat
során további kiegészítő és tisztázó kérdések várhatók.
Jelenleg a tendertervek készítése és a tenderdokumentációk műszaki leírásának elkészítése,
valamint a kiviteli tervek készítése van folyamatban.
Kifizetések: 2012. évben támogatás kifizetés nem volt. A benyújtott 5. sz kifizetési kérelem
elbírálása folyamatban van. Az alábbi szállítóknak a 15%-os önrész és az Áfa értékét utalta át
a Társulás:
Szállító megnevezése
Ala és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt.

Számla nettó Áfa
értéke
235 000

58 750

35 250

750 000

187 500

112 500

800 000

200 000

120 000

385 714

96 429

57 857

328 572

82 143

49 286

5 890 000

1 590 300

883 500

8 389 286

2 215 122

1 258 393

Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft.
Regionális Humán Innováció Képzési
Nonprofit Kft.
Popgyákunik és Bozzay Ügyvédi Iroda
Konzekvens Kft.
SOLVEX-MKM Konzorcium*
Összesen:
*2012. évi teljesítés 27% áfa

Önrész

A NAV-hoz benyújtottuk a pályázathoz kapcsolódóan a 2011. évben teljesített
kifizetésékre vonatkozó 2.603.000,-Ft Áfa visszaigénylést. A visszautalást megelőző
ellenőrzést a NAV 2012. március hónapban lefolytatta. Az ellenőrzési jegyzőkönyv
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értelmében a visszaigénylést megfelelőnek találtat, így a jogszabályban meghatározott
határidőig a visszafizetés megtörténik.

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
19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu,
Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kisrákos,
Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál,
Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.
Elkészültek a rekultivációs és ahol szükséges volt a vízjogi engedélyes tervek és 2011.
november 18-án benyújtásra kerültek a hatósághoz engedélyezésre az alábbiak szerint:
15 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve
rekultivációs tervét: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu,
Kisrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony
8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési tervét: Duka,
Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál.
A tervező felülvizsgálta a szentgotthárdi települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan
rendelkezésre álló terveket és engedélyeket.
Továbbá 16 helyszínre elkészítette és benyújtotta a lőszermentesítési terveket. A települések
rendezési tervének átvizsgálása során megállapította, hogy a lerakók régészeti lelőhelyet nem
érintenek, így régészeti feltárás és hatástanulmány készítése nem volt szükséges.
Az engedélyezési eljárások során a tervező a szükséges hiánypótlásokat elvégezte. Az érintett
hatóságok az eljárásokat lefolytatták és a szükséges engedélyeket kiadták a következők
szerint: 15 helyszínre rekultivációs engedély, 8 helyszínre vízjogi létesítési engedély.
Kifizetések:
 A tervezésre vonatkozó részszámla 10. 980.00,-Ft+ áfa értékben benyújtásra és 2011.
12. 31-ig kifizetésre került.
 A környezetvédelmi felülvizsgálatokra vonatkozó részszámla 10.620.000,-Ft+ áfa
értékben benyújtásra került.
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 A szerződésben a tervező még egy végszámlát nyújthat be a megvalósításra vonatkozó
részletes költségbecslések és a zárójelentése benyújtását követően.
Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási
határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását
segítő egyéb pályázati lehetőségeket.
4. Egyéb feladatok:
Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó,
a hatályos jogaszályoknak megfelelő közzétételi köztelezettségeknek a honlapon tettünk
eleget.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
1. sz. melléklet: 2012. 03. 20-án fennálló hátralékok
2. sz. melléklet: Módosított útvonalterv

Szombathely, 2012. március 22.
Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2012. 03. 26.
Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök
Vízi Kármen, PIU vezető
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Hátralék nyilvántartás 2012.03.20.-i állapot szerint

Önkormányzat neve

2009

Alsóujlak község Önkormányzata
*Bajánsenye község
Önkormányzata
*Csákánydoroszló község
Önkormányzata
Csehimindszent község
Önkormányzata

-

hátralék 2012.03.20.-án
2010
2011
266 500

Összesen

370 800

370 800

264 900

531 400

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

232 800

232 800

Csipkerek község Önkormányzata

-

-

226 200

226 200

Egervölgy község Önkormányzata
Egyházashollós község
Önkormányzata
*Egyházasrádóc község
Önkormányzata
Felsőcsatár község
Önkormányzata
Gersekarát község
Önkormányzata
Gyanógeregye község
Önkormányzata

-

231 600

463 200

349 200

349 200

803 400

1 606 800

285 600

285 600

Halastó község Önkormányzata
Horvátzsidány Község
Önkormányzata
Ispánk község Önkormányzata
Ják Község Önkormányzata
Kám község Önkormányzata
Kemenespálfa község
Önkormányzata

-

231 600
803 400
-

-

425 400

425 400

850 800

-

13 125

105 000

118 125

-

2 400

1 800

4 200

473 400

662 760

67 800
1 519 800
267 000

67 800
3 900 820
534 000

189 360
861 220
-

1 519 800
267 000

-

4 800

-

4 800

Kiszsidány község Önkormányzata

-

-

60 000

60 000

*Körmend Város Önkormányzata
Magyarszombatfa község
Önkormányzata
Mikosszéplak község
Önkormányzata

-

-

6 065 200

6 065 200

169 800

339 600

-

-

206 400

206 400

Nádasd község Önkormányzata
Nagyrákos Község
Önkormányzata

-

-

802 200

802 200

168 000

431 200

-

95 200

169 800

168 000

Nemeskolta Község
Önkormányzata
*Nemesrempehollós község
Önkormányzata

93 600

29 250

234 000

356 850

-

182 400

182 400

364 800

52 200

52 200

739 800
216 000

1 483 260
223 200

Olmód község Önkormányzata
Őriszentpéter Város
Önkormányzata
Pápóc község Önkormányzata

3 660
-

Perenye község Önkormányzata

-

-

414 600

414 600

Peresznye község Önkormányzata
Rábahidvég község
Önkormányzata
Rátót Község Önkormányzata

-

-

405 600

405 600

9 760

146 400

605 400
146 400

605 400
302 560

Sorkifalud község Önkormányzata

-

51 750

414 000

465 750

53 760

134 400

134 400

322 560

Szemenye község Önkormányzata

-

199 800

199 800

399 600

Telekes község Önkormányzata

-

328 200

328 200

656 400

59 400
18 228 500

118 800
25 285 485

Szalafő Község Önkormányzata

Velemér község Önkormányzata
Mindösszesen
* Részletfizetést kért

-

1 306 560

739 800
7 200

59 400
5 750 425

1. sz. melléklet - Útvonalterv

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009

KEOP Útvonalterv
Projektfejlesztés
Kedvezményezett neve: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt címe:

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program

Projekt azonosító
száma:

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009

Jelenlegi helyzet
áttekintése:

A projekt konkrét céljai:
• A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig.
• Hulladékudvarok regionális rendszerének kiépítése.
• válogatómű létesítése, amely képes kezelni az összegyűjtött papír és műanyag hulladékot (kb. 13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges).
• Házi komposztálás elterjesztése, 2016-ig 1.100 tonna hulladék házi komposztálásának elérése
• 2016-ig 5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 1.100 tonna/év házi komposztálásának elérése
Rövid műszaki leírás:
• 1 darab 14.000 tonna kapacitású válogatómű, telephely
• 6 új hulladékudvar
• 2 hulladékudvar bővítése, korszerűsítése
• a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üveggyűjtő konténer, 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab darus, konténeres gépjármű, 3 darab
görgőskonténeres gépjármű pótkocsival)
• házi komposztálás
Előkészítettség: 1. fordulós pályázat
További előkészítési feladatok: környezetvédelmi engedélyeztetés, műszaki terv készítése, engedélyeztetése, RMT készítése, projektdokumentáció készítése, terület előkészítés, közbeszerzés, tájékoztatás,
nyilvánosság, projektmenedzsment és az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységek.
Megvalósítás tervezett kezdete : 2012. szeptember 15.

MÉRFÖLDKŐ

Közbeszerzések/
beszerzések
(projektfejlesztésre)

LÉPÉS

FELADAT

KEZDÉSI IDŐPONT

BEFEJEZÉSI IDŐPONT

TERMÉK/ESEMÉNY

1. eljárás
Nettó 7.900.000,-Ft
Közbeszerzési tanácsadás
(Közbeszerzési értékhatár alatt)

Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat
kérés

2010.04.30

2010.05.15

3 árajánlat bekérésének igazolása

Szerződéskötés

2010.05.15

2010.05.15

Szerződés kötés

2. eljárás
Nettó 2.000.000,-Ft
Műszaki szakértői tanácsadás
(Közbeszerzési értékhatár alatt)

Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat
kérés

2010.05.30

2010.06.29

3 árajánlat bekérésének igazolása

Szerződéskötés

2010.06.30

2010.06.30

Szerződés kötés

3. eljárás
Nettó 2.750.000,-Ft
Jogi tanácsadás
(Közbeszerzési értékhatár alatt)

Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat
kérés

2010.05.30

2010.09.15

3 árajánlat bekérésének igazolása

Szerződéskötés

2010.09.15

2010.09.15

Szerződés kötés

4. eljárás
Nettó 2.420.00,-Ft
Könyvvizsgáló
(Közbeszerzési értékhatár alatt)

Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat
kérés

2010.05.30

2010.09.15

3 árajánlat bekérésének igazolása

Szerződéskötés

2010.09.15

2010.09.15

Szerződés kötés

5. eljárás
Nettó 6.000.000,-Ft
PME adminisztráció
(Közbeszerzési értékhatár alatt)

Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat
kérés

2010.05.30

2010.06.29

3 árajánlat bekérésének igazolása

6. eljárás
Nettó 6.445.000,-Ft
PR, tájékoztatási feladatok
(Közbeszerzési értékhatár alatt)

7. eljárás
Nettó 65.250.000,-Ft
Tervezői tender
(Közösségi értékhatár felett)

Projektmenedzsment

Közbeszerzési
tanácsadói tevékenység

Szerződéskötés

2010.06.30

2010.06.30

Szerződés kötés

Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat
kérés

2010.05.30

2010.06.29

3 árajánlat bekérésének igazolása

Szerződéskötés

2010.06.30

2010.06.30

Szerződés kötés

Dokumentáció összeállítása

2010.06.15

2010.09.14

Dokumentáció és felhívás

KSZ-nek beküldés az eljárás megindítása előtt
15 munkanappal

2010.09.14

2010.09.14

Megküldött dokumentáció

MEGJEGYZÉS

Rendelkezésre állás az 1. fordulós pályázat
zárójelentésének elfogadásáig

15 munkanappal az eljárás megindítása előtt

Eljárás lefolytatása

2010.10.15

2011.01.20

Szerződéskötés

2011.02.09

2011.02.09

PIU szervezet működése

Külső PIU: általános menedzsment feladatok,
pénzügyi tanácsadás, jogi szakértő,
könyvvizsgálat, műszaki szakértő

2010.06.30

2012.09.30

Rendelkezésre állás az 1. fordulós pályázat
zárójelentésének elfogadásáig

Közbeszerzési tanácsadás,
tenderdokumentációk készítése,
hirdetmények feladása

Tervezői tender lefolytatása (tervezői tender
elkészítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel,
megjelentetése a közbeszerzési Értesítőben,
eljárás lefolytatása, éves beszámoló készítése
a tervezői szerződés teljesüléséről, éves
beszámoló feladása, megjelentetése) a 2.
fordulós közbeszerzési dokumentációk
készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel (építési,
PME, PR, Mérnök, eszköz tender)

2010.05.15

2012.06.30

Rendelkezésre állás a 2. fordulós
közbeszerzési eljárás befejezéséig

Szerződés kötés
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RMT

Pályázó személyének
meghatározása

Tanulmány /CBA elkészítése

2011.07.15

RMT tervezet

2011.06.14

2011.08.15

KSZ állásfoglalás

Észrevételek átvezetése

2011.07.01

2011.08.31

Értesítés a továbbtervezésre alkalmasságról

2011.07.16

2011.09.30
2009.06.29

Konzorciumi szerződés megkötése, ha
nem csak önkormányzatok vesznek
részt a projektben

NR

2010.12.15

2012.01.31

Művelési ág rendezése

2010.12.15

2012.01.31

dokumentáció összeállítása

NR

működési engedély megszerzése
dokumentáció összeállítása

2011.02.09

2012.02.08

vízjogi létesítési engedély megszerzése

2011.10.31

2012.06.30

dokumentáció összeállítása

2011.02.09

2012.02.08

építési, bontási engedély

2011.10.31

2012.06.30

Tenderterv, kiviteli terv

tervdokumentáció összeállítása

2011.10.15

2012.05.30

Lőszermentesítés

lőszermentesítés előkészítő feltáró munkái

2011.10.15

2012.04.30

Régészeti felmérés

előzetes régészeti felmérés

2011.10.15

2012.04.30

Egyéb területelőkészítő munka

pl. talajmechanikai szakvélemény,
területigénybevételi, kisajátítási terv, művelési
ágból való kivonáshoz szükséges tervek,
zöldkár szakvélemény

2011.10.15

2012.02.08

Pályázati dokumentáció összeállítása

A végleges RMT elkészítése, adatlap kitöltése,
szükséges mellékletek összeállítása

2011.01.15

2012.02.08

2. fordulós pályázati anyag, RMT,
CBA – átadási-átvételi igazolás

dok. összeállítása

2012.02.08

2012.04.30

Dokumentáció és felhívás

Vízjogi létesítési engedélyes tervek
elkészítése

Területelőkészítés

2012.02.08

Második fordulós pályázat beadása

1. eljárás
(Nettó 1.139.362.000,- Ft)
Létesítmények kivitelezése
(Építési eljárás, nemzeti rezsim)

Közbeszerzések/
beszerzések
(megvalósításra)

max. 45 nap
KSZ állásfoglalás
Megtörtént

Tulajdonviszonyok rendezése

Építési, bontási engedélyes tervek

Második fordulós
pályázat

2011.02.09

KSZ véleményezése

Jogi személyiségű ök társulás
megalapítása

Felülvizsgálatok, ill. felülvizsgálat
aktualizálások lefolytatása
Tervezés/
engedélyeztetés
(projektelemenként
bontható)

Tanulmány tervezet elkészítése

műszaki-szakmai tartalom egyeztetése
KSZ-szel
közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés
(NFÜ-KFF)

2012.05.31

KSZ véleményezés

2012.06.30

Minőségellenőrzési Jelentés

2012.10.01

2013.01.31

2012.02.08

2012.04.30

Dokumentáció és felhívás

2012.05.01

2012.05.31

KSZ véleményezés
Minőségellenőrzési Jelentés

3. eljárás
(nettó 36.409.000,- Ft)
Projekt menedzsment
(Szolgáltatás, nemzeti rezsim)

6. eljárás
(nettó 7.500.000,-Ft.)
Közbeszerzési tanácsadás

2012.05.01
2012.06.01

dok. összeállítása
műszaki-szakmai tartalom egyeztetése
KSZ-szel
közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés
(NFÜ-KFF)

5. eljárás
(nettó 16.098.000,- Ft)
PR, tájékoztatási feladatok
(Szolgáltatás, nemzeti rezsim)

beadott pályázat

eljárás lefolytatása
2. eljárás
(Nettó 565.400.000,- Ft)
Gépjárművek és egyéb, a
szelektív hulladékgyűjtéshez és
házi komposztáláshoz szükséges
eszközök beszerzése
(Beszerzési eljárás, közösségi
értékhatár felett)

4. eljárás
(nettó 24.147.000,- Ft)
Mérnöki szolgáltatások
(Szolgáltatás, nemzeti rezsim)

Amennyiben a létesítmények okán a vízjogi
engedély is szükséges

2012.06.01

2012.06.30

eljárás lefolytatása

2012.10.01

2013.01.31

dok. összeállítása

2012.02.08

2012.04.30

eljárás lefolytatása

2012.07.31

2012.11.01

Dokumentáció és felhívás

Szerződéskötés

2012.11.01

2012.11.30

Szerződéskötés

dok. összeállítása

2012.02.08

2012.04.30

Dokumentáció és felhívás

eljárás lefolytatása

2012.10.01

2013.01.31

Szerződéskötés

2013.01.31

2013.01.31

Szerződéskötés

dok. összeállítása

2012.02.08

2012.04.30

Dokumentáció és felhívás

eljárás lefolytatása

2012.07.31

2012.11.01

Szerződéskötés

2012.11.01

2012.11.30

Szerződéskötés

Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat
kérés

2012.05.31

2012.07.30

3 árajánlat bekérésének igazolása

Szerződéskötés

20112. 07. 31.

2012.07.31

Szerződéskötés

eljárás megindítása előtt 30 munkanappal
megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és
költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás
betervezése jogszabály alapján;

eljárás megindítása előtt 30 munkanappal
megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és
költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás
betervezése jogszabály alapján;
eljárás megindítása előtt 30 munkanappal
megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és
költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás
betervezése jogszabály alapján;
eljárás megindítása előtt 30 munkanappal
megküldeni KSZ-nek a dokumentációt és
költség kalkulációt; KSZ jóváhagyás
betervezése jogszabály alapján;
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TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
Lehetséges kockázatok felmérése

PR

1. forduló PR tevékenységének
elvégzése

2010.06.30

2010.08.31

Kockázatfelmérés (1 db)
Válságkommunikációs terv
(1 db)

Válságkommunikációs terv készítése

2010.06.30

2010.08.31

Véleményvezérek azonosítása, interjúk

2010.06.30

2012.06.30

Civil szervezetek felkutatása, véleményük
megismerése

2010.06.30

2011.01.31

Közvélemény-kutatás

2010.06.30

2010.09.30

Közvélemény -kutatás (1 db)

Hatástanulmány készítése

2010.06.30

2010.09.30

Hatástanulmány (1 db)

Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és
elemzése

2010.06.30

2010.08.30

A projekt menetrendjének összeállítása, az
engedélyezések várható időpontjainak
összegyűjtése

2010.06.30

2010.12.31

Menetrend (1 db)

Cselekvési (kommunikációs) terv:
o Célcsoportok meghatározása
o A projekt kommunikációs tartalmának
összeállítása: üzenetek meghatározása és az
eszközök kiválasztása
o Időzítés meghatározása

2010.09.30

2010.11.30

Cselekvési kommunikációs terv (1
db)

A kommunikációs terv egyeztetése a
közreműködő szervezettel

2010.11.30

2010.12.31

Közreműködő szervezet
jóváhagyása (1 db)

A beruházó képviselőinek kommunikációs
felkészítése médiatréning keretében

2010.08.30

2010.09.30

Felkészítés (1 db)

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott,
elektronikus és on-line médiában

2010.06.30

2012.06.30

Sajtóközlemény (5 db)

Sajtóesemények szervezése

2010.06.30

2012.06.30

3 db

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

2010.06.30

2012.06.30

Összegyűjtött sajtómegjelenések (1
db)

Belföldi tanulmányút szervezése újságírók
számára igény esetén

2010.06.30

2012.04.29

1db

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok,
stb.) elkészítése és lakossági terjesztése

2010.06.30

2012.06.30

72 000 db

Internetes honlap létrehozása és folyamatos
működtetése, frissítése

2010.06.30

2012.06.30

működő honlap

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése

2010.06.30

2012.06.30

8 db

Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények,
képek, tájékoztatók

2010.06.30

2012.06.30

130db

Rendelkezésre állás az 1. fordulós pályázat
zárójelentésének elfogadásáig
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HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK

Esélyegyenlőség

Fenntarthatóság

Kötelező esélyegyenlőségi
intézkedések:

előkészítés idején is: esélytudatos
kommunikáció, akadálymentes honlap annak
felállásától

pályázat benyújtásától

utolsó kifizetésig

tenderek, ajánlatkérések, PR
események megfelelő tartalma,
akadálymentes honlap

Kötelező RMT tartalmi feladatok:

projekthonlap akadálymentessége; tervezett
közhasznú építmények akadálymentessége;
álláskeresők kivitelezési alkalmazásának
előzetes vizsgálata; megvalósításra választott
esélyegyenlőségi intézkedések ( Roma
foglalkoztatottak száma (fő): 5; A
megvalósításban közhasznú foglalkoztatási
programelem is tervezett ) előkészítése

RMT-szakértő
közbeszerzésének
tervezésétől

RMT leadásáig

RMT megfelelő tartalma

Esélyegyenlőségi statisztikai
információk megadása

adatközlés évente

évente jan 15.

minden év jan 31.

nyilatkozat

Kötelező fenntartható fejlődési
szempontok alkalmazása:

előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld
rendezvények

pályázat benyújtásától

utolsó kifizetésig

tenderek, ajánlatkérések, PR
események megfelelő tartalma

RMT leadásáig;
kommunikációs terv
leadásáig

RMT megfelelő tartalma, kiviteli
terv megfelelő tartalma,
kommunikációs terv megfelelő
tartalma

Kötelező RMT tartalmi feladatok:

zöld beszerzés; másodnyersanyag alkalmazás
műszaki és piaci vizsgálata; kivitelezés
járulékos környezetterhelését minimalizáló
RMT-szakértő
tervezés; zöld rendezvények; megvalósításra
választott fenntartható fejlődési szempontok
közbeszerzésének
(Környezeti szempontú tanúsítás szerint fog
tervezésétől, tervező
működni az üzemeltető; Partnerség építés a
beszerzésének
projekttervezés és végrehajtás során;
kezdetétől, PR-beszerzés
Barnamezős beruházás; A zöldfelület kialakítás
kezdetétől
során az őshonos növényfajok, a tájegységnek
megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése )
működtetése, előkészítése

Statisztikai információk a fenntartható
fejlődéssel kapcsolatban

adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak
megfelelően

minden év jan 15.

minden év jan 31.

Nyilatkozat

Zárójelentés + Záró
kifizetési kérelem

Zárójelentés és utolsó kifizetési
kérelem összeállítása

ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem készítése és
benyújtása

2012.04.30

2012.07.31

ZPEJ megküldése KSz-nek az utolsó
kifizetési kérelemmel együtt

Előkészítő munkák
befejezése

Előkészítő munkák befejezése

ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem elbírálása,
Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása

Évente egyszer január 31-ig.

Évente egyszer január 31-ig

ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA

2012.09.30

ZPEJ KSz általi jóváhagyása és a
Záró kifizetési kérelem pénzügyi
teljesítése
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