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2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 2015. november 24-i ülésére
Tájékoztató a 2015. október 1.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról
Tisztelt Társulási Tanács!
Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2015. október 1.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett
munkákról:
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 szeptember 1-vel szerződését teljesítette. A Megbízott által felügyelt
szerződések közül a legutolsó jótállási határidejének lejárta napján végleges zárójelentés
leadása lesz szükséges.
- 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.

A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt

keretében történt események ismertetése folyamatos. Tervezetten a Lakossági Fórum 2015.
december 3-án, a projekt záró rendezvénye 2015. december 9-én kerül megrendezésre.
- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, folyamatos
kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A
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Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező
beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.
A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük.
Elszámolások adatai EMIR rendszerből:
Ütem

Elszámolás
sorszáma

3.

19

Elszámolás

Elszámolás

beérkezésének jóváhagyásának
dátuma

dátuma

2015.11.01

2015.11.10

Igényelt

Kifizethető

támogatás (Ft)

összeg (Ft)

0

0

Jóváhagyott
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 végezte. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük,
az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük. A Létesítmény Átadás-átvételi
igazolása 2015. szeptember 01-én kiadásra került.
(A Társulás és az ŐRSÉG-2013 Konzorcium között 2013. november 29. napján
Szerződéses Megállapodás jött létre "Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő " Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/09-11-20120001 azonosító számú projekt címmel. A Szerződés teljesítési határideje a Szerződéses
Megállapodás 4.1. pontjában meghatározott Kezdési időponttól számított 540 nap, melyre
tekintettel a megvalósítás határideje 2015. május 23. A Vállalkozó a Megvalósítási
Időtartamon belül a végleges áramszolgáltatás biztosítását számára fel nem róható okból (az
áramszolgáltatás

biztosítását

ún.

egyetemes

szolgáltatóként

kizárólag

a

térségi

áramszolgáltató, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. végezheti ) nem tudta
teljesíteni,

egyebekben

a

Vállalkozó

szerződés

szerinti

kötelezettségéit

hiba-

és

hiánymentesen, szerződésszerűen teljesítette.
A teljesítési határidőben történt eltérés kezelésére a Közreműködő Szervezettel egyeztetett
jegyzőkönyv 2015.09.01-ém aláírásra került. )
Kivitelezői követelések: A Kivitelező a korábban benyújtott követeléseitől lemondott.

2

Eszközbeszerzések
A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre
került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek.
Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében több levelet küldtünk a Földművelésügyi
Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat
jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások
tekintetében. A levelünkre érkezett válaszra 2015.08.05-én egy újabb levélben megtettük
észrevételeinket.
Az

üzemeltetési

probléma

megoldása

érdekében

többször

személyes

tárgyalást

kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetnél, ahol ez ügyben a kapcsolattartás
folyamatos.
A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda által többszörösen átdolgozott Közbeszerzés-jogi állásfoglalás
utolsó verziója a következőket tartalmazza:
„ Közös cégalapítás és „in house” beszerzés
Az előző pontban felvázolt konstrukció továbbgondolásával egy újabb – Társulás által
felvetett - modell lehetősége merül fel. Ennek lényege az, hogy a Társulás, és a jelenleg
közszolgáltatást

végző

társaságok

közösen

alapítanak

egy

gazdasági

társaságot

(továbbiakban: Társaság). A Társulás minimális részesedéssel vesz részt a Társaságban, a
közszolgáltatók tulajdoni aránya pedig az általuk ellátott területen élő lakosság arányán
alapul. A Társaság a Társulástól kapott megbízás alapján - „in house”- végzi a szelektív
hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést, továbbá üzemelteti a KEOP támogatással
megvalósult létesítményeket, valamint használja és működteti a KEOP támogatással
beszerzett eszközöket. Az egyes társult önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti
szerződések hatályban maradnak és a nem szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést
fednék le. „ A Jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a
felmerülő problémákat is.
Az üzemeltetési szerződés előkészítését a Forrás Unió Kft koordinálja és végzi a
gazdaságossági számítások aktualizálását is. Több alkalommal személyes megbeszélésre
került sor a Társulás tagtelepülésein közszolgáltatást végző szervezetekkel (6 szervezet
jelenleg). Folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettek bevonásával az üzemeltetési
koncepció véglegesítésének és az üzemeltetői szerződés előkészítésének tárgyában. A
Forrás Unió Kft által készített munkaközi anyagokra a SZOMHULL Kft. és a Zala-Depo Kft.
tette meg észrevételeit. A legutóbb véleményezésre megküldött újabb javaslat 2015.10.27én került megküldésre a Közszolgáltatóknak.
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A legutóbbi üzemeltetési megbeszélésre 2015. november 2-án került sor a Városházán az
érintett Közszolgáltatók személyes részvételével. A felvázolt koncepcióval, gazdaságossági
kalkulációval kapcsolatosan szolgáltatók jelezték, hogy több olyan költség is felmerül még,
amivel a bemutatott számítás még nem foglalkozik. A végleges döntéshez a közszolgáltatók
által nyújtott információk figyelembevételével tett újabb elfogadott kalkuláció szükséges.
Ehhez kértük a Forrás Unió Kft.-t a gazdaságossági kalkuláció átszámítására. A szervezet a
gazdaságossági kalkulációt a kérteknek megfelelően átszámítja, ehhez az alábbi
adatszolgáltatást kérte be Közszolgáltatóktól.
o

A hulladék udvarok és a válogatómű üzemeltetéshez, valamint a szelektív hulladék
gyűjtési feladatokhoz milyen további eszközökre van szükségük? Ezeknek milyen bérleti
vagy üzemeltetési többletköltsége van?

o

A korábban megküldött MEKH adatszolgáltatáson felül milyen begyűjtési költségekkel
számolnak a szelektív gyűjtés kiterjesztése esetén (forint/kg fajlagos költség)?

MÜLLEX Kft, SZOMHULL Kft. és Kőszeg Városgazdálkodási Kft. válaszolt a kérdésekre, a
többi szervezet nem. Az egyeztetettek alapján a kapott visszajelzéseknek megfelelően az
anyagok átdolgozását várhatóan 2015. november 3. hetében kapjuk meg.
A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés szerint a projekt az üzemetetői szerződés
megkötésének hiánya esetén is következmények nélkül elszámolható. 2017. március 31-ig
az üzemeltetés megoldása pótolható.

Egyéb
-

A projektben 2015. okt.29-én helyszíni ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés kiterjedt
a dokumentum alapú ellenőrzésre és a helyszíni ellenőrzésre egyaránt. Intézkedési
terv, szabálytalanság nem került megállapításra.

-

A Kivitelező által leszállított eszközök beazonosítását, leltározását, az eltérések
felmérését 2015. nov. 11-13 között elvégeztük.

-

A Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztálya, mint a Bük, 060/31 hrsz-ú ingatlanon létesített hulladékudvart
megközelítő 072 hrsz-ú út forgalomba helyezését engedélyező hatóság a Társulást
37800,- Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. A bírság kiszabásának oka, az
ideiglenes forgalomkorlátozási terv hiánya, amit az engedélyező hatóság a 102816/2012. sz. határozatában nem írt elő. A kifizetés megtörtént.
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A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés
módosításai:

-

Támogatási

A

Szerződés

2013.

április

15-én

kelt

1.

sz.

módosítása:

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

2.

sz.

módosítása:

(2013.szept.

25.

)

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 ( Közbeszerzési - 6. sz. melléklet, Pénzügyi
- 4. sz. melléklet, és Cselekvési tervek) mellékleteiben is történt módosítás.
- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása ( 2013 nov. 29. ) :
Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15i IH döntés alapján a módosult értékek:
A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft
A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft
Nem elszámolható költség 975.000,- Ft
Saját forrás összege: 179.543.517,- 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

problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:
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
A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása ( 2015.okt.30.)
A Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re módosult.
A Projekt megvalósításának napja 2015.12.20–ra módosult.
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kialakult

fedezethiány

Szerződés (TSZ) szerinti támogatás 2.559.563.077 Ft-ra módosult.
A 2015.10.31-ét követően benyújtott számlák finanszírozása utófinanszírozásúvá módosult.
- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése
Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17
A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.
A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.
- A Támogatási Szerződés 7.sz. változás bejelentése
Hatályba lépésének dátuma: 2015.03.13
A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re módosult.
A Projekt megvalósításának napja 2015.10.31–re módosult.
Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok:
A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az
illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk!

Az engedélyek meghosszabbításához

kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az
illetékeseknek. A kifizetést a kérelmező önkormányzatok esetében az igazgatási díjakat
kifizette a Társulás.
KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programhoz kapcsolódva Konzorciumi szerződés megkötésére került sor a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati

Társulás

és

a

Nyugat-dunántúli

Regionális

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között. A Konzorcium pályázati anyagot
nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12
db tagtelepülésén (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kisrákos, Ölbő,
Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén levő 1 db bezárt hulladéklerakó rekultivációjára. A 13
települési hulladéklerakó térségi rekultivációjával a Rába folyó vízgyűjtőjén a természetes
vizek védelmi szintje növekszik és további 400 km2 területre terjed ki és további 76650
lakost érint közvetlenül, a települési környezetminőség javulása.
A Társulási Tanács 7/2015. (IV.23.) számú határozatával jóváhagyta az előkészítési munkák
megkezdését, a megállapodások megkötését és a feltételes közbeszerzések lebonyolítását.
A Kormány 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. határozatával döntött a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006
azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem”
című)

projekt

támogatásának

növeléséről,
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a

projekt

megvalósításához

a

bruttó

1 394 614 991,- Ft többlet forrás biztosításához. Ez az összeg megegyezik az igényelt
támogatás összegével. A Támogatási szerződés megkötésére 2015. október 9-én került sor,
ezt követően kezdődhettek meg a kivitelezési munkák.
Az Irányító Hatóság és a Konzorcium jó és hatékony együttműködésének is köszönhetően
valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás jogorvoslat nélkül zárult le, a szerződések
megkötésre kerültek, a szerződések hatályba lépése a Támogatói szerződés aláírásával
egyidejűleg történt meg. kivitelezési folyamat megkezdődött.
Projekt adatok

SOPRON-VAS 2015 KONZORCIUM
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSAI MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN LÉVŐ 13
TÉRSÉGI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓ
REKULTIVÁCIÓJA

A projekt címe (tárgya)

Projektgazda neve

SOPRON-VAS 2015 Konzorcium
Konzorciumi
vezető:
Sopron
Térségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Sopron
Konzorciumi
tag:
Hulladékgazdálkodási
Szombathely

Projektgazda székhelye

9400 Sopron, Fő tér 1.

Érintett települések száma

13

Közvetlenül érintett lakosság (fő)

76 649

A projektben
lerakók száma

rekultiválásra

kerülő

Nyugat-dunántúli
Önkormányzati

Regionális
Társulás,

13

A projektgazda jogosultsága az ÁFA
visszaigénylésére

nem jogosult

Összes nettó költség

1 098 122 040.- Ft

Összes bruttó költség

1 394 614 991.- Ft

A projekt támogatási intenzitása 100 %. Önerő biztosítására nincs szükség.
A konzorciumi tagoknak kell finanszírozni, ez az előzetes szakértői munka, az RMT
elkészíttetésének a projektben nem elszámolható költségét. Ebből 1.081.710,- Ft összegre a
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, míg 6.568.290,- Ft összegre
a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vállalt
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kötelezettséget. A költségek megosztásának vetítési alapja a kivitelezés becsült költségének
aránya volt társulásonként meghatározó.
A projekt kivitelezési befejezési határideje 2015. november 30. napja. Az elszámolási
határidő 2015. december 15.
A kivitelezők az építési munkákat 2015. november 19-i illetve 2015 november 24-i
határidővel készre jelentették.
Szombathely, 2015. november 19.
Illés Károly

Tisztelettel:

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
2015.október 1-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti
tájékoztatót elfogadja.
Határidő:

2015. november 24.

Felelős:

Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:

Lakézi Gábor, PIU vezető
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