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2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 2016. május 02-i ülésére
Tájékoztató a 2016. február 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról
Tisztelt Társulási Tanács!
Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2016. február 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. A portaépületek mindegyikénél a vízcsatlakozás kialakításának
átalakítására

volt

szükség.

A

gépészeti

átalakítások

még

folyamatban

vannak.

Riasztórendszer garanciális problémáit részben orvosolták.
- 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 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az
ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte. A felmerülő garanciális problémákat részben javította a
kivitelező.
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- A Pappas Kft által leszállított gépjárművek ideiglenes forgalomból való kivonása
megtörtént.
Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében a 2016. február 17-i TT ülésen
elhangzottaknak megfelelően a fennálló problémáról a Vas Megyei Kormányhivatal, a
Földművelésügyi Minisztérium, továbbá Dr Hende Csaba országgyűlési képviselő részére
levelet küldtünk, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük
az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében.
A TT tagokat a tárgyi intézkedéseinkről részletesen tájékoztattuk, az ügyben keletkezett
korábbi iratokat is megküldtük elektronikusan.
A válogatómű és kapcsolt beruházásai tárgyában az üzemeltetési probléma megoldása
érdekében a legutóbbi TT ülés óta eltelt időszakban – 2016. március 23-án - személyes
tárgyalást folytattunk a Földművelésügyi Minisztérium, Környezetügyért, Agrárfejlesztésért
és Hungarikumokért Felelős Államtitkárságán és az Irányító Hatóságnál, valamint a Vas
Megyei Kormányhivatalnál. A megbeszélések eredményeként az üzemeltetési problémák
orvoslása érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel
szükséges felvenni a kapcsolatot.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NKHV) 2016. áprilisától
felügyelete alá vonta országos szinten a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok
kezelését. A vonatkozó jogszabályok 2016. április 1-től hatályba léptek. A Társulás a NKHV
Zrt.-től tárgyalási időpontot kért.
A 2016. április 1-től hatályba lépett hulladékgazdálkodásra vonatkozó 68/2016.(III.31.),
69/2016.(III.31.), 70/2016.(III.31.), 71/2016.(III.31.), 72/2016.(III.31.) Kormányrendeletek
Társulásra vonatkozó passzusainak értelmezése folyamatban van.
Az üzemeltetési szerződés előkészítését a Forrás Unió Kft koordinálja és végzi a
gazdaságossági számítások aktualizálását is. 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 Forrás Unió Kft 2016. február 2-án újabb javaslatot tett az üzemeltetési
konstrukcióra, aminek egyeztetése szükséges az érintettekkel, továbbá értelmezni
szükséges az azóta megváltozott jogszabályi környezetben.
A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés szerint a projekt az üzemetetői szerződés
megkötésének hiánya esetén is következmények nélkül elszámolható a Nemzeti Fejlesztési
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Minisztérium

által meghatározott időszakban.

Az üzemeltetés megoldása érdekében

minden lehetőséget kihasználunk a későbbiekben is.

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 projekt kivitelezése a befejezési határidő előtt került teljesítésre, a kifizetések
megtörténtek. Az elszámolás határidőben megtörtént. A létesítményeket üzemeletetésre
átadtuk.
Egyéb:
A kiépített riasztórendszerek és a tűzjelző rendszer kötelező karbantartásának elvégzésére,
a három ajánlatkérést követően - mint legalacsonyabb ajánlattevővel - a SIBA Hungaria
Biztonsági és Szolgáltató Kft-vel kötöttünk szerződést. A szerződés összege a félévente
előírt karbantartásra vonatkozóan 325.000,- Ft + áfa (félévenként).
Szombathely, 2016. április 20.
Illés Károly

Tisztelettel:

Társulási Tanács Elnöke

3

Határozati javaslat:
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a
2016. február 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti
tájékoztatót elfogadja.
Határidő:

2016. május 02.

Felelős:

Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:

Lakézi Gábor, PIU vezető
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