2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. szeptember 22-i ülésére
Tájékoztató a 2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett
munkákról:
1.

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

pályázathoz

kapcsolódóan

a

mérnöki,

a

projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez
kapcsolódóan:
- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–
Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri
tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés
műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek
kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra a tényleges kivitelezési tevékenység
megkezdésétől Vállalkozó szombathelyi irodájában. A kooperációs értekezlet tervezett
időpontja: kéthetente keddenként 10:00 órai kezdettel. Vállalkozó 3.4.5.6. és 7. havi jelentését
Mérnöknek jóváhagyásra átadta, a jelentések és a mellékleteit képező műszaki, pénzügyi
ütemtervek értékelését Mérnök elvégezte.
- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners
Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv
szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése
folyamatos. Sajtóközlemények 2014. június 5-én, június 16-án és július 23-án kerültek

1

kiadásra. Szellemi pályázat és fizikai verseny koncepciójának kialakítása folyamatban. A
„westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események
ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került, az
igénylések regisztrálását, az igénylőkkel és az önkormányzatokkal való kapcsolattartást
folyamatosan végzi a Társulással egyeztetettek szerint. A 2014. szeptember 10-én megadott
információk alapján a komposztáló ládák kiosztása 35 településen befejeződött, legtöbb
településeken folyamatban van még. .
- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi
Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a
projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére
rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti.
A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges
önerő és áfa része átutalásra került. Az 5., 6.,7.,8. és 9. sz. kifizetési kérelem jóváhagyásra és
benyújtásra került.
A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre
történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.
- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az
ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük,
az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük. Kivitelezés az alábbi
munkaterületeken: Szombathely: A csarnok acélszerkezetének szerelése elkészült, csarnok
lemezelése, padozat kialakítása, nyílászárók beépítése folyamatban. Csarnokon belüli
szociális blokk építése részben elkészült. A hulladékgyűjtő udvaron a tűzivíz tároló medence
és a belső útépítés földmunkái folyamatban van. A hulladékgyűjtő udvar támfal elkészült,
előtető építés kivitelezése történik. Porta és üzemviteli épület belső falait vakolják, a
tetőszerkezet fóliázását végzik. Mérleg építése folyamatban. A közműépítési munkák
tekintetében az alapszerelést kiépítették, jelenleg a szennyvízátemelő építése folyik.Körmend
hulladékudvar: A kerítésépítés befejeződött, növénytelepítés folyamatban. Az elektromos
hálózat kiépítése folyamatban.Répcelak hulladékudvar: A külső útépítés folyamatban. Az
elektromos hálózat kiépült, a konténer telepítése folyamatban.Bük hulladékudvar: Kerítés
építés folyamatban, villamos munkák még hiányoznak. Pankasz hulladékudvar: A
földmunkák kivitelezése elkészült, jelenleg a burkolatok kiépítése folyik.Rábahidvég
hulladékudvar: A rekultiváció elkészült, a földmunkák kivitelezését megkezdték.
Szentgotthárd: Az előkészítő földmunkák folyamatban. Zúzottkő ágyazat beszállatása
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folyamatban.Hulladékgyűjtő szigetek:42 db hulladékgyűjtő sziget elkészült (növénytelepítés
nélkül).12 db hulladékgyűjtő sziget kivitelezése folyamatban.1 db sziget helye módosul,
Nemeskocs település helyett Szalafőre történik hulladékgyűjtő sziget telepítése. Eszközbeszerzések szerződés szerinti határidőre megtörténtek az alábbiak szerint:
Eszközbeszerzés I. esetében a szállító a SIEX Kft, az alábbi eszközök leszállítására került sor:
Hulladékgyűjtő edények, konténerek:
Áru megnevezése:

mennyisége:
27 500
11.841 + 9.034 db + 6.625 db

Házi komposztáló láda
240 literes (kerekes) hulladékgyűjtő edény

70

min. 0,50 m³-es saválló konténer levehető fedéllel

14

200 l-es hordó, levehető fedéllel raklapon

7

min. 250kg méréshatárú digitális mérleg

7

1100 literes lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer

497 db

34 m³-es nyitott, görgős konténer

4 db

30 m³-es nyitott, görgős konténer, ponyvával

32 db

34 m³-es fedeles, görgős konténer, mozgatható tetővel

10 db

30 m³-es zárt, görgős konténer

7 db

8 m³-es nyitott, görgős konténer

7 db

5 m³-es fedeles konténer

13 db

Mobil 1.100 literes ürítőszerkezet

10 db

Eszközbeszerzés II. esetében a szállító a Pappas Auto Magyarország Kft, az alábbi eszközök
leszállítására került sor:

Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi 7 db, Görgős

konténerszállító gépkocsi 1 db.
Eszközbeszerzés III. esetében a szállító a SIEX Kft, az alábbi eszközök leszállítására került
sor: Teleszkópos homlokrakodó 1 db, Bálaszállító targonca 2 db, és Mobil aprítógép 1 db.
Az eszközök leszállítását felügyeltük, a szállítások koordinálásában részt vettünk.

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által
benyújtott Negyedéves jelentések, az ŐRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi
jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása
megtörtént.
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- A 20.000 m3/év mennyiségű gázszolgáltatás biztosítása érdekében Elosztói csatlakozási
szerződést írtunk alá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel, a kiépítéshez kapcsolódó
engedélyek rendelkezésre állnak. A kiépítés szeptember végén elkezdődik.

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási
Szerződés módosításai:
- A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása értelmében a projekt
támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228%-a. (A
eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt
elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft. )
- A Támogatási Szerződés (2013.szept. 25. ) 2. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás
mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,193788%-a, de legfeljebb
1.861.790.537-, Ft.
-

A

Támogatási

Szerződés

3.

sz.

módosítása:

(

2013

nov.

29.

)

A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében
2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési,
Pénzügyi és Cselekvési tervek aktualizálása is szükséges volt .
- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása ( 2013 nov. 29. ) : Az építésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-i IH döntés alapján a
módosult értékek:
Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956.- Ft
A támogatás összege: 2.700.088.668.- Ft
A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.
- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):
Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját
orvosolandó a következő a támogatásmértéke:
Megvalósítási munkák nettó összköltsége

2 770 886 558 Ft

Szerződés (TSZ) szerinti támogatás

2 581 385 505 Ft

Saját forrás

190 476 053 Ft
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- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése
A projekt megvalósításának tervezett napja módosítási kérelem alapján: 2015.07.31
A módosítási kérelem indoklása: Az építési munkálatokra vonatkozó 2013.11.29-én
megkötött vállalkozói szerződés műszaki tartalma alapján a kivitelezés befejezése 2015.05.23.
Ezt követően a fizikai befejezéshez további feladatok teljesítése, az elszámolásra benyújtandó
számlák esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlíteni szükséges. Ezzel
összhangban a Támogatási Szerződésben rögzített határidőket is módosítani szükséges.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:
Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati
lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs
engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét
felhívtuk! Amely önkormányzatok az engedély meghosszabbítást megkérték, azon esetekben
ahol az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló
igazolást az önkormányzat benyújtja, a meghosszabbított engedélyező határozattal, ott az
igazgatási díjakat önkormányzatok részére megtérítettük.

Szombathely, 2014. szeptember 19.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2014. szeptember 22.
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Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:

Lakézi Gábor, PIU vezető
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