2. szAMU EL6TERJESZTES

a Nyugat-dunSnt0li Regiondlis Hulladekgazddlkoddrsi OnkormdtnyzatiT6rsul6s
Tdrsul6si TanScs6nak 2017. december 1 8-i Ul6s6re
TAjekoztat6 a2017. november 21-i TdrsulSsi TandcsUles ota elv6gzett munk6r6l

Tisztelt T6rsul6si TanScs

!

Az alSbbiakban t6jekoztatjuk a 2017. november 21-i T6rsuliisi TandcsUl6s

6ta

elv6gzett munkdkr6l:

A 2. fordul6s

KEOP-1 .1.112F109-11-2012-0001

,,Nyugat-duninttili Regionilis

Az Uj

Sz6chenyi terv K6rnyezet 6s Energia Operativ Program t6mogat6si
rendszerben a KEOP-1 .1.112F109-11-2012-0001 azonoslt6sz6mmal nyilvSntartott
projekt 2016.5prilis 15-t6l befejezettnek min6sUl. A fenntartisi id5szak kezdete
2016.6prilis 16, a fenntartdsi id5 v6ge 2021. iprilis 16.

Az elsS PFJ benyrijtisinak hatirideje
A benyfjt6s hat6rid6re megt6rt6nt.

2017.6prilis 30.

Az NHKV Zrt. a hulladekgazd6lkodds terUleti integrdci6s folyamatSban az STKH Kftt
( Sopron 6s Ters6ge Kdrnyezetv6delmi 6s Hullad6kgazd6lkod6si Nonprofit Kft.
Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz. ) jelolte ki a T6rsul6s tagtelepul6sein szolgdltat6
szervezetk6nt.
Az Uzemeltetesi szerz6d6s az STKH Kft-vel 2017. m6rcius 30-5n kerUlt alAirfusra. Az
STKH Kft. a v6logat6mti Uzemeltet6s6t a szerz6d6s alairAsAt kdvet6en azonnal
megkezdte, azonban a hullad6kudvarok beUzemel6se technikai okokra hivatkozva
k6sedelmesen kezdodott el.

A hulladekudvarokra 6s a vdlogat6mire az Uzemeltet6si engedelyeket a Sopron 6s
T6rs6ge Kdrnyezetvedblmi es Hulladekgazd6lkod6si Nonprofit Kft. szerezte be.
Az STKH Kft-vel a kapcsolattartds folyamatos. Az STKH Kft. Sltal szerz6d6sszerUen
6tny0jtando GordUlo BeruhSzdsi Terv k6szites6re ir6sban hivtuk fel az 6rintett
figyelmet. A Terv 6tad6sa 2017. november 30-ig lett volna idoszerti. Ugyancsak
felhivtuk az STKH Zrt. figyelm et a 2017 . augusztus h6ban kibocs6tott szSmla szerinti
berleti d'rj megfizet6s6re is.

Az STKH Kft. eziddig jelzett muszaki problem6kat megoldottuk, vagy megold6s alatt
vannak. A felmerUl6 problem6k csak csek6ly r6sze jelent h6tr6ltat6 korUlm6nyt az
Uzemeltet6 szAmdra. A mielobbi teljeskdrrl szavatossSgi javit6s erdek6ben a

T6rsulds felvette a kapcsolatot a kivitelezo 6rseg 2013 Konzorciummal. A felmerUlt
muiszaki problemdrk felUlvizsgSlatAra, a jelzett szavatossagi feladatok felUlbirillallra,
a szavatossdgi munk6k elvegzes6nek sikeres lebonyolit6sdra a Westber Kft-nek
adtunk megbiz6st.
Lev6lben kerestUk meg a Kornyezeti es Energiahat6konys6gi Operativ Programok6rt
Felelos Helyettes Allamtitk6rs6got 6ll6sfoglal6s k6r6sere a jogszab6lyv6ltoz6s miatt
kialakult r6szletes megvaloslthatos6gi tanulmdnyban leirtak vegrehajt6sdnak
modj6ra vonatkozoan, valamint a t6rs6gi integr6cio sor6n e166llt helyzetben
T6rsul6sunkhoz csatlakozni kivdn6 onkorm6nyzatok terUleten keletkezett hulladek
fenti projektben megvalositott letesitmenybe szdllit6s6nak lehet6s6gerol. Az lH

vdlasz szerint

az RMT m6dosit6sa a

fenntartSsi

ido vegeig szUks6ges.

T5rsul6sunkhoz csatlakozni kiv6no dnkorm5nyzatok terUleten keletkezett hulladek
Ugyeben nem kaptunk v6laszt. Az lrdnyito hatos6gggal 6s az NHKV-val a
kapcsolatta rt6s fo lya matos.

Rekultivicios pilyizat megva!6sitis6hoz kapcsol6d6 feladatok:
KEOP-2.3.012F-2008

A telepUlesi szi16rdhulladek-lerakokat 6rint6 tersegi szintri

rekultiv6ci6s program keret6ben a Sopron Tersegi Hulladekgazd6lkod5si
Onkorm6nyzati T6rsul5s 6s a Nyugat-dun5nt0li Region6lis Hulladekgazd6lkod6si
Onkormdnyzati Tdrsul6s kozott letrej6tt Konzorcium altal a Tdrrsul6sunk 12
tagtelepUl6s6n megvalositott (Also0jlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespdlfa,
Kisr6kos, Olbo, Pankasz, Rum, SajtoskSl, Szentgotth6rd, Torony) bezdrt
hulladeklerak6 rekultiv6ci6 garanci6lis bej6rSsi jegyzok6nyvekben rogzit6sre kerUlt,
hogy az ut6gondozdsi feladatok az 6nkorm6nyzatokat terhelik.

A T6rsulSs Srltal rekultivdlt szildrd hulladeklerakok helyszfnein, ahol monitoring kutak
kerUltek l6tesftesre - az utogondoz6shoz szak6rtoi alAt1maszto dokumentumok
elk6szitesere (Szentgotthdrd, SajtoskSl, Rum, Kemenesp6lfa, Duka, Olb6) a
BIOKOR Vizsg6lolaboratoriummal kOtOttUnk szerz6d6st, (1089 Budapest, Bl6thy Otto
u. 41.). A hat6s6gok fele a megfelel6 dokumentumok beny0jt5sa az 6v v6g6n szint6n
aktudliss6 v6lik. A megbizott a feladat elv6gz6sen folyamatosan dolgozik.

A TSrsul6s Sltal rekultiv6lt szilSrd hulladeklerak6k helyszlnein, az utogondoz6sh oz az
osszefoglalo jelentest 6s a szak6rt6i al{tAmaszto dokumentumok elk6szit6sOre - 12
db helyszinen- egy 6ves dokument6l6si id6szakra vonatkozoan Bocskay ZollAn
egy6ni v1llalkozoval (8800 Nagykanizsa, D6zsa Gy. u. 117lE ) kotottUnk szerz6d6st.
A szerzod6sszerri munkdk elv6gz6se megtort6nt.

A kor6bban kiadott rekultiv6ci6s enged6lyek meghosszabbit5s6nak Ugyintezes6re az
illetekes onkormdnyzatoknak felhivjuk figyelm6t, az enged6lyek meghosszabbitdsSt

nem minden

dnkorm6nyzat

kerte meg a hatos6gtol. Az

meghosszabbit6s6hoz kapcsol6do igazgat6si

dijak

enged6lyek
megfizet6s6rol
T6rsul6s

a

gondoskodik. A T6rsulSs terUlet6n az elmaradt szil6rd hulladeklerak6k rekultiv5lSsSra
a pAly Azati le h etoseget folyam atosa n figye lj U k.

KEHOP-3.2.1. azonosit6szimri proiekt a hullad6kgazddlkodSs terUlet6n olyan
rendszerelemek p1lyAzati forr6sbol torten6 beszerz6s6re biztoslt lehet6s6get,
amelyek kozszolg6ltatonak Uzemeltet6sre tdrteno 5tad6s utAn az ellStSsi terUletre
vonatkozoan biztosltani tudj6k az Orsz6gos H ulladekgazddlkoddsi kozszolgAltat6si
Te rvbe n fog la ltak ma rad 6kta lan te ljesit6s6t.

A

Az NFP fel6 lr6sban nyilatkoztuk, hogy a T6rsul6sunk a projekt fejlesztesehez sajSt
forrdssal nem rendelkezUnk. Az NFP tej6koztat6s6nak megfeleloen a ,,Komplex
hulladekgazd6lkod5si rendszer fejleszt6se a NyugaldunSnt0li Region6lis
Hulladekgazd5lkoddsi OnkormSrnyzati Tdrsul6s terUlet6n, kUl6nos tekintettel az
elkUl6nitett hulladekgyrijt6si, sz6llitdsi 6s elokezelo rendszerre" cimU projekt
tdmogatdsi k6relme KEHOP-3 .2.1-15-2017-00018 azonosltoszSmon a 2017. februAr
17-en beny0jtSsra kerUlt. A TSmogat6si szerzod6s 2017. mSrcius 31-en kerUlt
al5[r6sra, mely szerint a megltelt t6mogat6s Osszege 859.999.997,- Ft. A projektben
megvalosltando elozetes mulszaki tartam NHKV Zft. r6sz6rol megkUldesre kerUlt
2017. szeptember 7-6n. A pitlyAzatban val6 r6szv6tel felteteleinek megteremt6se
6rdekeben a T6rsul6si TanScs 2017. dec.4-6n kelt levelet kuldott ki a 127 telepUles
r6sz6re, melyben a kozszolg6ltat5s kijelOles jog6nak AlruhAzAsArol szol6 d6nt6st,
tov6bb6 a mtiszaki tartalom elfogad6s6rol szolo dontest keri.

A tagtelepUlesektol d6ntest kertUnk a jelenleg 500,- Ft I fol 6v beruh6z6si onr6sz
2018. 01 .01 .tol valo megfizetesi kdtelezetts6g megszUntet6s616l.

A 2017. evi 500,- Ft I fol 6v beruh6zdsi onr6sz befizetls elmarad6sdnak jogi
penzUgyi szempontbol a TdrsulSs vizsg6lja.

Szombath ely, 2017. december 1 3.
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Nyugat-dun5ntfli Regiondlis Hulladekgazd6lkod6si Onkormdnyzati T6rsulSsi
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