2. szAMO EL6TERJESZTES
a Nyugat-dunSnt0li Region6lis Hulladekgazd6lkod6si OnkormAnyzati T6rsul6s
T6rsul6si Tan6csdnak 2017. november 21-i Ul6s6re
T6jekoztato a 2017. m6jus 30-i T6rsul5si TandcsUl6s ota elv6gzett munk6r6l

Tisztelt T6rsul6si Tan5cs!

Az al1bbiakban tSjekoztatjuk a 2017. m6jus 30-i T6rsulSsi Tan6csUl6s 6ta elv6gzett
munk6krol:

A 2. fordul6s
Hu

I

KEOP-1 .1.112F109-11-2012-0001 ,,Nyugat-dun{nt0li Region{lis
lad6kgazd5 I kod6s i Prog ra m" pAly Azato khoz ka pcsol 6d6 feladatok :

Az Uj

Szechenyi terv K6rnyezet 6s Energia Operativ Program t6mogat5si
rendszerben a KEOP-1 .1.112F109-11-2012-0001 azonositoszdmmal nyilv6ntartott
projekt 2016. aprilis 1s-tol befejezettnek minosUl. A fenntart6si idoszak kezdete
2016. 6prilis 16, a fenntarl6si ido vege 2021 .6prilis 16.

hat6rideje

Az elsS PFJ benyfijt6s5nak
A benyfjt6s hat6ridore megtort6nt.

lH 6ltal az

aktiv6l6sra

2017.6prilis 30.

6s enged6lyek benyrijtAsAra, Uzemeltet6s elindit6s6ra

megszabott hatSrid6 szankcion6liis

n6lkUl:

2017. m6rcius 31.

A projektben megvalositott vagyont 2017. mdrcius 30-6n aktiv6ltuk, az izemeltetesi
szerzod6s az STKH Kft-vel 2017. mdrcius 30-5n kerUlt aldirdsra

Az NHKV Zrt. a hulladekgazdSlkod5s terUleti integr6cios folyamatdban az STKH Kftt
( Sopron 6s Ters6ge K6rnyezetv6delmi 6s Hulladekgazd6lkod6si Nonprofit Kft.
Sopron, Harkai domb 0466131 hrsz. ) jelolte ki a T6rsulSs tagtelepUl6sein szolg6ltat6
szervezetk6nt.

A hullad6kudvarokra 6s a vdlogatom(ire az Uzemeltet6si engedelyeket a Sopron 6s
Ters6ge K6rnyezetv6delmi es Hulladekgazd6lkod6si Nonprofit Kft. szerezte be.
Az STKH Kft-vel a kapcsolattart6s folyamatos.
A kozUzemi or6k 6tirdsa megtdrtent, a kdzizemi d'r1ak megosztSsa tekintet6ben az
Uzeme ltet ov el az egyeztet6s fo lyamatos.
Az STKH Kft. a vdlogat6mrj Uzemeltet6s6t a szerzod6s al6ir6sdt kovetoen azonnal
megkezdte, azonban a hullad6kudvarok beUzemel6se technikai okokra hivatkozva
k6sedelmesen kezdodOtt el.

Az STKH Kft. ezid6ig jelzett mriszaki probl6m6kat megoldottuk, vagy megold6s alatt
vannak. A felmerUlo problemdk csak csek6ly r6sze jelent h6tr6ltato k6rUlm6nyt az
Uzemelteto sz{mAra. A mielobbi teljesk6rrl szavatossSgi javit6s 6rdek6ben a
T5rsul6s felvette a kapcsolatot a kivitelezo 6rseg 2013 Konzorciummal. A felmerUlt
mtiszaki problemdrk felUlvizsg6lat1ra, a jelzett szavatossdrgi feladatok felUlbirAlatAra,
a szavatoss6gi munkSk elv6gz6s6nek sikeres lebonyollt6s6ra a Westber Kft-nek
adtunk megblz6st.

Lev6lben kerestUk meg a Kornyezeti 6s Energiahat6konys6gi Operativ Programok6rt
Felelos Helyettes Allamtitkdrs6got Sll6sfoglalss k6r6s6re a jogszabalyvdltozds miatt
kialakult r6szletes megval6sithatos6gi tanulm6nyban leirtak vegrehajt6s6nak
modjdra vonatkozoan, valamint a tersegi integr6cio so16n e165llt helyzetben
T5rsul6sunkhoz csatlakozni kiv6no onkorm6nyzatok terUlet6n keletkezett hulladek
fenti projektben megvalositott l6tesitm6nybe sz6llit6s6nak lehet6seger6l. Az l16nyito
hatos5gggal 6s az NHKV-val a kapcsolattart6s folyamatos. 20'17. november 2-An
szem6lyes egyeztet6st folytattunk az NHKV Zrrt 6s azlH kepviseloivel.

Rekultiv6ci6s pily6zat megva!6sit6sihoz kapcsol6d6 feladatok:
KEOP-2.3.012F-2008

A

telepUlesi szi16rdhulladek-lerak6kat 6rinto tersegi szintri
rekultiv6cios program keret6ben a Sopron Tersegi HulladekgazddlkodSsi
Onkormdnyzati Tdrsulds 6s a Nyugat-dun6nt0li Regiondlis Hulladekgazd6lkod5si
Onkorm6nyzati T6rsul6s kdz6tt letrej6tt Konzorcium 6ltal a T6rsulSsunk 12
tagtelepul6s6n megvalositott (Also0jlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespdlfa,

Kisr5kos, Olb6, Pankasz, Rum, Sajtoskdl, Szentgotth6rd, Torony) bezilrl
hullad6klerako rekultiv6cio garanciSlis bejarSsi jegyzokonyvekben r6gzlt6sre kerUlt,
hogy az utog o nd oz6si felad at ok az 6 n ko rm6 n yzatokat terhel k.
i

A T6rsulSs Sltal rekultiv6lt szilSrd hulladeklerakok helyszinein, ahol monitoring kutak
kerUltek leteslt6sre - az utogondoz5shoz szak6rtoi al6t6maszto dokumentumok
elkeszltes6re (szentgotth6rd, sajtosk6l, Rum, Kemenesp6lfa, Duka, Olbo) a
BIOKOR Vizsg5lolaboratoriummal kot6ttUnk szerz6dest, (1089 Budapest, Bl6thy Otto
u. 41.). A hatos6gok fel6 a megfelelo dokumentumok beny0jt6rsa az 6v v6g6n szint6n
aktu6lissd v6lik.

A T6rsulSs dltal rekultiv6lt szildrd hulladeklerakok helyszinein, az utogondoz6sh oz az
dsszefoglalo jelentest 6s a szakerloi alAtAmaszto dokumentumok elk6szites6re - 12
db helyszinen- egy 6ves dokument6l6si idoszakra vonatkoz6an Bocskay ZoltAn
egy6ni vSllalkoz6val (8800 Nagykanizsa, Dozsa Gy. u. 117tE ) kotottUnk szerzod6st.
A szerzod6sszertj munkSk elv6gz6se megtortent.

A kor6bban kiadott rekultivdcios enged6lyek meghosszabbit6s6nak Ugyint6z6s6re az
illet6kes dnkorm6nyzatoknak felhivjuk figyelmet, az enged6lyek meghosszabbitdsdt

nem minden

dnkorm6nyzat kerte meg a hatos6gtol. Az enged6lyek
meghosszabblt6s6hoz kapcsolod6 igazgatSsi dljak megfizetes616l a Tdrsulds

gondoskodik. A T6rsulSs terUlet6n az elmaradt szilSrd hulladeklerakok rekultiv6rlds6ra
a pAly Azati lehet6seget folyamatosa n f gye lj U k.
i

KEHOP-3.2.1. azonosit6sz6mfi proiekt a hulladekgazd6lkod6s terUlet6n olyan
rendszerelemek pitlyAzali forr6sbol tdrteno beszerz6s6re biztosit lehet6s6get,
amelyek k6zszolg5ltatonak Uzemeltet6sre t6rt6no 5tad6s ulAn az ell6tSsi terUletre
vonatkoz6an biztositani tudj6k az Orszdgos H ulladekgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si
Te rvben fog la lta k ma rad 6kta la n telj esites6t.

A

Az NFP fele ir6sban nyilatkoztuk, hogy a T6rsul6sunk a projekt fejlesztesehez sajdt
forr6ssal nem rendelkezUnk. Az NFP tajekoztatds5nak megfelel6en a ,,Komplex
hulladekgazddlkod6si rendszer fejleszt6se a Nyugat-dundnt(li Region6lis
Hulladekgazd6lkoddsi Onkorm6nyzati T6rsulSs terUlet6n, kUlonOs tekintettel az
elkUl6nitett hullad6kgyrijt6si, sz6llltdsi 6s elokezelo rendszerre" clmri projekt
tSmogat6si kerelme KEHOP-3 .2.1-15-2017-00018 azonosltosz6mon a 2017 . febru1r
17-en beny[jtiisra kerUlt. A T6mogat6si szerzod6s 2017. m6rcius 31-en kerUlt
al6ir6sra, mely szerint a megltelt t5mogat6s Osszege 859.999.997,- Ft. A projektben
megvalositando el6zetes mriszaki taftam NHKV Zrt. r,6sz,6rol megkUldesre kerUlt
2017. szeptember 7-6n, a T6rsul6si Tan6cs kUlon el6terjeszt6sben t6rgyalja.

2017.6vben a T6rsul6s az 512017(lll.)7)sz. hatArozatSval elfogadott k6lts6gvet6se,
illetve az ennek l. modosit6sa szerint gazddlkodott. A mell6kelt kimutat5sok
r6szletesen mutatj6k a 2017 oktober vegeig teljesit6seket.
Szombath ely, 2017. november 1 5.
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