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2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 2016. február 17-i ülésére
Tájékoztató a 2015. december 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról
Tisztelt Társulási Tanács!
Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2015. december 17-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-nek az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri
tevékenységét a garanciális feladatok, javítások területén kell végeznie a 2015. szeptember
1-i teljesítéseket követően.
- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, a szükséges
mértékben kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő
Szervezettel. A Közreműködő Szervezettel a még fennálló problémák tekintetében
egyeztetéseket végez. A Forrás Unió Kft. a végszámláját benyújtotta.
A projekt záró elszámolási csomagja 2015. december 28-án benyújtásra került.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az
ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte. A felmerülő garanciális problémákat részben javította a
kivitelező.
A Pappas Kft által leszállított gépjárművek ideiglenes forgalomból való kivonása megtörtént.
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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 Földművelésügyi Minisztériumtól érkezett 2015. nov. 26-án kelt levél a
következőket írja: „A problémák megoldásának érdekében elsősorban az szükséges, hogy a
társulás önkormányzatai a választott közszolgáltatójukkal megállapodjanak a társulás
tulajdonában kiépült infrastruktúra használatáról Így biztosítható a kiépült létesítmények
támogatási szerződésben vállalt, hosszútávon történő üzemeltetése.„
Az

üzemeltetési

probléma

megoldása

érdekében

többször

személyes

tárgyalást

kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetnél.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NKHV) 2016. áprilisától
tervezi felügyelete alá vonni országos szinten a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok
kezelését. A Társulás a holdinggal tárgyalást kezdeményez.
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).
A projektmenedzser szervezet által átadott üzemeltetési koncepció 8. változat alapján
látható, legnagyobb nehézséget az üzemeltetés során várható pénzügyi hiányok
finanszírozása okozza, továbbá azon tény, hogy a projekt RMT-ben meghatározott
hulladékmennyiség messze nem éri el a begyűjthető valós hulladék mennyiségét.
(A legutóbbi számítás már kalkulál az alábbiakkal: hulladék udvarok és a válogatómű
üzemeltetéshez, valamint a szelektív hulladék gyűjtési feladatokhoz további eszközök
szükségessége, ezeknek bérleti vagy üzemeltetési többletköltsége, a korábban megküldött
MEKH adatszolgáltatáson felül milyen begyűjtési költségek merülnek fel a szelektív gyűjtés
kiterjesztése során )
A Forrás Unió Kft 2016. február 2-án újabb javaslatot tett az üzemeltetési konstrukcióra,
aminek egyeztetése szükséges az érintettekkel, elsősorban a Támogatóval és a
hulladékgazdálkodást felügyelő szervezettel.
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.
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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 a Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 tagtelepülésén (Alsóújlak,
Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kisrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál,
Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultivációját elvégezték. A kivitelezők az
építési munkákkal határidőre elkészültek. A projekt támogatási intenzitása 100 %. Önerő
biztosítására nem volt szükség. (A Konzorcium finanszírozta az előzetes szakértői munka,
az RMT elkészíttetésének projektben nem elszámolható költségét.)
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 projekt kivitelezése a befejezési határidő előtt került teljesítésre, a kifizetések
megtörténtek. Az elszámolás határidőben megtörtént. A létesítmények üzemeletetésre való
átadása ügyintézés alatt áll.
Szombathely, 2016. február 10..
Illés Károly
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Társulási Tanács Elnöke
Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
2015. december 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés
szerinti tájékoztatót elfogadja.
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