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Tisztelt Tdrsuldtsi Tandcs !
I. Hulladekqazdalkodasi kozfeladat Atvetele
A Kormany a hulladekgazddlkodasi kozszolgAltatAs rendszer6nek Atalakit5rsa
mellett celul t'Ozte ki, hory a megvalositando fejlesztesekhez szukseges
hiltnyzo kapacit6"sok KEHOP forrAsbol keruljenek kiepit6sre osszhangban az
OrszAgos Hulladekgazddlkodasi KozszolgAltatasi Tervben (a tovAbbiakban:
OHKT) megfogalrnazott visszagrujt6si, hasznositAsi kotelezettsegek 2O2O-ig
torteno teljesitesevel. Az integrAcio kereteben az NHKV ir5.nyit5-sAva1 az
onkormanyzatok tarsulAsai kepesek a fenti celokat a leggrorsabban,
leghatekonyabban megvalositani.

1. A fenti celok figrelembe vetelevel a Magrar Kozlony 2016. december ho 05.
napjAn megjeient 191 . szamabarl az LO84l2Ot6. (1L29.) szarnu Korm. hat.
nevesitette TArsulasunkat TAmogat6.st igenylokent a KEHOP-3.2.I-152017-00018. azonosito szarrru Komplex hulladekgazdtlkodAsi rendszer

fejlesztese a

Nyugat-dunantuli RegionAlis HulladekgazddlkodAsi
Onkorma nyzati TarsulAs teruleten megnev eze su proj ekt (a tovabbiakban :
Projekt) resztvevojekent. Ez alapjdn a Tarsulas 2016. december ho 19.

napjan megtartott t6"rsuldsi ulesen surgossegi inditvanyban tett

eloterjesztesben tArgralta meg a Projektben valo reszvetelt oly modon, hogr
a projekt jovobeni, lehetseges muszaki tartalmdrol a T6rsul6rsi Tanacs
konkret informacioval nem rendelkezett. A TT 3112016. (XII.l9.l szamu
hatarozattal felhatalmazott arra) hory a fenti pdlydzat elokeszitesere
kotendo konzorciumi egruttmukodesi megAllapodS.st az NFP Kft-vel, mint
konzorciumvezetovel alAirjam. Ez megtortent 2017. februar ho 14. napjAn.

2. A jogszabaly szerint a ,,Projekttel szemben szakmai elvaras

a

projektteruleten elok megfelelo hulladekgazdAlkodAsi kozszolgirltat5,ssal
torteno ellAtAsanak biztositAsa az OrszAgos Hulladekgazdalkod6,si
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KozszolgaltatAsi Tervnek megfeleloen.

A Projekt keret6ben a

dunAntuli regionalis hulladekgazdAlkodAsi rendszer
tovabbfejlesztese tortenik meg. A fejlesztes celja
az

nyugatkomplex

OrszAgos
Hulladekgazd5.lkod5.si Kozszolgttltatdsi Terv celjaival megeryezoen - az
anyagaban torteno hasznositAs aranyanak novelese erdekeben az

elkulonitett grujtes kiemelt fejlesztese, kulonos tekintettel

a

zoldhulladekok, valamint az elektronikai, a papir-, a muanyag es az
uveghulladekok teruleten. Kiemelt cel tov5"bbA az elokeszitesi es
haszonanyag e1oA11it5,si tevekenyseg alrendszereinek fejlesztese az
artalmatlanit6ts jelentos csokkentese erdek6ben."

3. Mivel TArsul6"sunk alapitAsakor a TArsul6"si

megAllapodS.s szerint nem
hulladekgazdalkod6rsi kozfeladat elldtAsert felelos TArsul6rskent jott letre,
illetve a tag onkorm6rnyzatok a TArsulas rdszere a kozszolgitltat6.s
kijelolesenek jogdt sem ruhdzttrk at, ezert mindenkeppen szukseges az
integrAcios celok megvalosit5"sa mellett a fenti Projektben valo r€szv€telhez
a 127 tagtelepulesi onkorrnanyzat r€szerol egrsegesen ennek a jognak az
AtadAsa. Ennek modja, hory a 127 telepulesi onkormanyzat egrsegesen, de
kulon-kulon meghozott minositett kepviselo-testuleti dontessel a Motv. 13.
S (1) bekezdes 19. pontjAban meghatarozott hulladekgazddlkodAssal
kapc so lato s h e lyi on ko rmA ny zati fe lad atait TarsulAsunkra atruhazza.

Amennyiben a tag onkormanyzatok Atruhtruzttk a hulladekgazdbikodAsi
kozfeladatellAtdLsi kotelezettseguket a Tarsulasra, ugr azzal egridejuleg fel
kell hatalmazniuk a Tarsui6st A hulladekrol szolo 2OL2. evi CLXXV.
torveny (a tovAbbiakban: Ht.) 33-34. $-aiban eloirtak szerint a
hullad e k gazddlko dasi kozszo I galtat5.s

i

szer zo d€s me gko t6 s6 re i s.

A TArsul5.s az utolso tag onkormAnyzat kepviselo-testuleti ltatarozatS.nak
beerkezeset szamitott 6 honapon belul a tag onkormanyzatok aktiv
bevondsAval kidolgozza €.s meghatarozza a kozfeladat ellAtAsAnak konkret
feladatait, modjAt 6s a kotelezettsegvAllalashoz szukseges mukodesi
anyagi felteteleket.

A tag onkormanyzatok tJtal az I. pontra vonatkozo

hatS.rozati javaslat
elfogadS.sa eset6n a TArsulasi MegS.iiapodas modositAsa szukseges.

II. A Projekt muszaki tartalma
A Projekt muszaki tartamdnak kialakitAsa erdekeben mind az NHKV Zrt-vel,
mind a NFP Kft-vel, mind a Projekt konzorciurnvezetoj€vel az elmult
idoszakban t6bb alkalommal egreztetes folyt a tersegben szukseges es
kialakitando hulladekgazdalkodAsi rendszerLtez igazodo muszaki tartam
kialakitAs5.rol.

Ennek eredmenyekent a fenti Projekthez kapcsolodoan az 1. szdmti
melldkletben csatoljuk az NHKV Zrt. Altal javasolt es rendelkezesunkre
bocsAtott tdbldzatba foglalt muszaki tartalmat, mig a 2. szdmrt mell1kletben
csatoljuk a 2017. november ho 12. napjan reszunkre szinten az NHKV Zrt.

J

Altal megkuldott muszaki tartam szoveges muszaki leir5"sAt. E szerrnt a
fejlesztesi celokat leggrorsabban az onkormAnyzatok tArsulS.sai kepesek
megoldani. Egrreszt a pdlyazati kiirS.soknak valo megfeleles utjan, mAsr6szt
az atgondolt optimalizllt teruleti elrendez€s alapjAn ugr, hogr regionkent ery
tarsulAsba tomorulve l5.ssak e1 az erintett onkormanyzatok a
hulladekgazdalkodasi feladataikat. A fenti muszaki tartam mind a 127
telepulesi onkormanyzat Altal torteno elfogadAsa szukseges a Projekt tovS"bbi
megvalosittrstthoz egridejuleg az I. pontban meghatarozott eloterjesztes
elfogadS-sAval.

Kerem a Tisztelt T5.rsulAsi Tanacsot, hogr a fenti eloterjesztes I. es II. pontjait
t5.rgralja meg es ahatarozati javaslatokban foglaltakat fogadja el.
Szombathely, 2O17. november 16.

Elndke
1. szdmri

hatirozati javaslat

A Nyugat-dundntuli Regiondlis OnkormAnyzati
T6rrsulas TArsulAsi Tanacsa megtArglralta
foglaltakat.

az

HulladekgazdAlkod5rsi
eloterjesztes I. pontjS.ban

A TArsulasi Tanacs egretert azzal, hory

- a hullad€kgazd5.lkodassal kapcsolatosan kialakitando integrS.cio es
- a KEHOP-3.2.1- 15-2017-00018. azonosito szami Komplex
hulladekgazdalkodAsi rendszer fejlesztese a Nyugat-dunAntuli
gionAlis Hullad €kgazddlkodAsi O nkorm5. nyzati T6rsulAs teruleten
megnevezesu projekt meryal6sitdsa 6rdek6ben

Re

a Motv. 13. S (1) bekezdes 19. pontjaban foglalt hulladekgazdalkod6.si

onkormanyzati feladat
keruljon Atadasra.

a TarsulAs I27 tagja resz€rol a TarsulAs reszere

Ezzel egridejuleg a tag onkormanyzatok a Ht. 33-34. $-aiban meghatarozott
kozszolgitltato kiv5.laszt5"sAra e s a kozs zolgdltatdsi szerzode s megkot6 sere valo
jogot atruhazzAk a TarsulAsra az al6rbbiakban megfogalmazott hatarozati
j avaslatok elfogad5.sAval.

Amennyiben az

osszes, 127 tagtelepules onkormanyzata

a

huliadekgazddlkodAsi kozfeladatot egrsegesen a Tarsulasra atruhazza 6s a
kozszolgdltatAsi szerzodds megkotesere felinatalmazza a Tdrsulast, u$/ a
TarsulAsi Tanacs az utolso kepviselo-testuleti hatarozat beerkezesetol
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sz6.mitott

hat honapon belul a

tagtelepulesek bevon6.s6.val koteles

kozszolgdltat6.si feladat e l15.tds6.ra kido lgozni a munkaterve t.
Felelos: Illes Karoly Tarsulasi Tanacs Elnoke
HatArido: folyamatos
J au aslat a k€puiselo-testtiletek el6 terjesztendo hatdrozatra:

..... (.......) sz. kepviselo-testuleti hatarozat
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szamu Komplex hulladekgazdAlkodAsi rendszer fejlesztese a Nyugatdunantuli RegionAlis Hulladekgazdalkodasi 6nkormAnyzati T5.rsulAs
teruleten megnevezesu projekt megvalositS,sa erdekeben a Motv. 13. S (1)
i"

bekezdes 19. pontjAban foglalt hulladekgazddlkodAsi onkormanyzati feiadatAt
Atadja Nyugat-dunAntuli Region6,lis OnkormAnyzati Hul1adekgazd5.lkod6,si
TArsulas resz€re 2018. januar ho 01. napjAval es ezzel egridejuleg a Ht. 3334. S-aiban meghatarozottkozszolgttltato kivdlasztasara es a kozszolgAltatdsi
szerzodes megkotesere valo jogot atruhazza a TArsulAsra. A kepviselo-testulet
felhataimazza a polgArmestert a Nyugat-dunAntuli RegionS.lis Onkormanyzati

HulladekgazdAlkodAsi Tarsulas modositott TArsulAsi MegAllapod5.s5.nak
alSrirAsara.

Felelos:
HatArido:

DAtum:"

2. szimri hat6rozati iavaslat

A Nyugat-dunAntuli RegionAlis OnkormAnyzati

Hulladekgazdalkodasi

T6.rsulAs TArsulAsi Tanacsa megtargralta az eloterjesztes II. pontjAban foglalt
KEHOP-S .2.t - 1 5-20 1 7-OOO 1 8.
azonosito
szamu
Komplex
hulladekgazddlkodAsi rendszer fejlesztese a Nyugat-dunAntuli Regionalis
HulladekgazdAlkod6Lsi OnkormAnyzati TarsulAs teruleten megnevezesu
projekt muszaki tartalmAt, azt elfogadta 6s javasolja a 127 tagtelepules
onkormA nyzata r €szdr e az alabbiakban me gfo gal mazott hatar ozati j avaslat
elfogadAsAt.

Felelos: Illes KAroly TArsulS.si Tandcs Elnoke
Hatarido: 2018. januar 0 1.
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Jauaslat a kdpuiselo-testuletek el6 terj esztendo hatdrozatra:

..... (.......) sz. kepviselo-testuleti hatarozat
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hulladekgazdalkodAsi rendszer fejlesztese Nyugat-dun6.nt0li Regionalis
Hulladekgazd6L1kod6si OnkormAnyzati T5"rsu15.s teruleten megnevez6sii
projekt muszaki tartam6.ra vonatkozo \. es 2. szarn:u mellekletben foglaltakat
megismertek es jovahag{5"k, tovabb6L vallaljdk a Projekt fenntartdsi idoszak
vegeig az izerneltetest.
Fe1e16s:

Hat6Lrido:

Datum:"

