4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. szeptember 22-i ülésére
Beszámoló Társulás I. félévéről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2014. I. félévben a 11/2014. (IV.15.) TT számú
határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás a féléves
munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, a féléves mérlegét a
tervezettnek megfelelően teljesítette. (A TT 2014. I. félévi munkatervének teljesüléséről
külön előterjesztés készült.)

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az
egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás
működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött
szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos
információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb
dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző
munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el. A PIU tevékenységét a
2014. I. félévben a 10/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének
megfelelően végezte.

A Társulás és a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által 2010.
november 11-én kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás rögzíti
azon feladatokat, melyek megalapozzák a társulás székhelye szerinti önkormányzat
jegyzőjének (melyet leadott jogkör gyakorlójaként Stéger Gábor a közgazdasági és
adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A
2014. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.
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Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2014. I. félévben elvégzett munka
részletes bemutatása:

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 kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel
kerülnek megtartásra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétől.
- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and
Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-112012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és
cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása,
véleményezése és egyeztetése folyamatos. A kivitelezés indulásáról a szombathelyi
építési helyszínen sajtótájékoztatóval egybekötött alapkőletétel 2014. ápr. 3-án
megtartásra, az infografikus kisfilm bemutatásra került. Az I. félév során

4 db

sajtóközleményt adott ki a pr. szervezet. Az „A” típusú tábla Szombathelyen és Bükön
kihelyezése megtörtént. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt
keretében történt események ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák iránti
igénylések regisztrálása, az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység folyamatos
volt.
- 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 I. félév során 4 db kifizetési kérelem
jóváhagyásra került, az alábbi összegekben:

6.742.529,- Ft, 45.056.800,- Ft,

49.943.070,- Ft, 6.079.610,- Ft.
A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre
történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.
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A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által
benyújtott Negyedéves jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására
való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.
- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az
ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A 2013.12.13-án a munkaterületek átadás-átvétele
teljes körűen megtörtént. A Vállalkozó 2014.04.08-án a szombathelyi hulladékválogató
csarnok építés előkészítő munkáit megkezdte, azóta folymatosan végzi. A külső közmű
kialakításhoz kapcsolódó egyeztetések lezajlottak, a kiviteli tervek elkészültek. A
hulladékudvarok

(Körmend,

Pankasz,

Rábahidvég,

Répcelak)

területén

az

állapotfelvételek megtörténtek. A tényleges kivitelezés a Pankasz és a Rábahidvég
hulladékudvarok kivételével elkezdődött, ezeken a területeken elsőként a rekultivációs
engedélyek módosítását kellett elvégezni.

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

azonosító számú pályázatoz kapcsolódó, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzések
lezárultak. A közbeszerzési eljárások folyamatában az eszközbeszerzés fedezetének
biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ
felé. A projekt összköltségnövelésére vonatkozó (eszközbeszerzés) Támogatási
Szerződés 5.sz. módosítási kérelme

jóváhagyásra került.

Az eszközbeszerzések

tekintetében a következő szerződéseket kötöttük meg:


Eszközbeszerzés I. rész: Hulladékgyűjtő edények, konténerek; Szállító: SIEX Kft.;
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.04.08; Szerződéses összeg: nettó
499.430.700,- Ft



Eszközbeszerzés II. rész: Szelektívgyűjtő gépjárművek; Szállító: Pappas Auto
Magyarország Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.14; Szerződéses
összeg: nettó 332.828.000,- Ft



Eszközbeszerzés III. rész: Rakodó és aprító gépek; Szállító: SIEX Kft.; Szerződés
hatályba lépésének dátuma: 2014.03.10; Szerződéses összeg: nettó 117.740.000,Ft

Egyes eszközök leszállítása 2014. I. félévében már megkezdődött
- A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az
ivóvíz és szennyvízcsatorna közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére,
bruttó 3.070.371,-Ft vállalkozási összegben a vállalkozói szerződés a ZÁÉV Zrt-vel
megkötésére került. A kivitelezés 2014. március hóban befejeződött, a műszaki átadásátvételi eljárást erre vonatkozóan lezártuk. A Szombathelyi Járási Földhivatalnál a
kapcsolódó vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó BVOP Parancsnoksággal
kötött megállapodás a Szombathely 020/4 hrsz-ú területre vonatkozóan benyújtásra
került, a szolgalmi jog bejegyzése a társulás részére az ingatlan-nyilvántartásban
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 2014. 03.08án, mely értelmében a földgáz elosztó vezetékhez csatlakozás érdekében a szolgáltató
vezetéki fejlesztést végez. A szerződésben rögzített csatlakozási díj nettó összege
3.999.096,- Ft. (A szerződő gázelosztó a a kiépítéshez szükséges feladatokat teljes
körűen elvégzi. )
-

Az

üzemeltető

kiválasztására

irányuló

közbeszerzési

eljárások

típusának

meghatározására és az üzemeltetéssel kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok
elvégzésére a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával kötöttünk szerződést. A Vállalkozó a jogi
környezet és a fennálló körülmények figyelembevételével az üzemeltetési koncepció
kialakításának munkáit megkezdte.

2. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási
Szerződés módosítása:
- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):
Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által
benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült
értéknél Az így kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt
összköltségének növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől.
Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft
Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft
A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

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!
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4.

Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározza minden tagtelepülés
esetében azon lakoslétszám adatokat, melyek alapján minden település a tagi
hozzájárulásokat megfizeti.
A Mötv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a

módosított Társulási

Megállapodásban a lakoslétszám a Mötv. Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően
aktualizálásra került a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A módosított
Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014.
I. félévi gazdálkodása:
A Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés
részleteiben tartalmazza.
A Társulás a 2014. I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott.
A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak
szerint gondoskodott:

A hátralékkal rendelkező tagtelepüléseket 2014. május hó 22. napján ügyvédi levélben
felszólítottuk a tartozás rendezésére. A tagtelepülések 2014. évre vonatkozó összes
hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a
2014. évi tartozások a szöveges beszámolóban olvashatók.

6. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:


2014. I. félévben a Társulási Tanács 3 ülést tartott.

A Társulási Tanács

üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a
Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése
folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a
pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.


Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2013. évi működéséről

készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.
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Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2014. szeptember 19.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
Társulás I. félévéről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2014. szeptember 22.
Felelős:

Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető
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