3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2017. december 18-i ülésére
Beszámoló a Társulás 2017. I. félévi tevékenységének teljesüléséről
Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2017. I. félévben a 16/2017. (V.30.) TT számú
határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás az éves
munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, az éves mérlegét a
tervezettnek megfelelően teljesítette. (A TT 2016. évi munkatervének teljesüléséről
külön előterjesztés készült.)
A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az
egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás
működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött
szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos
információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb
dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.
A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával
elvégző munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el.
Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2017. I. félévben elvégzett munka
részletes bemutatása:
1. A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli
Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó
feladatok:
Az Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási
rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítószámmal nyilvántartott
projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közműfejlesztési és
Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály 2016. április 15-én befejezettnek
minősítette.
Ennek megfelelően az 5 éves fenntartási időszak kezdete: 2016. április 16.
Az első PFJ benyújtásának határideje
2017. április 30.
A dokumentum határidőre történő benyújtása megtörtént!
IH által a szankcionálás nélkül az aktiválásra és engedélyek benyújtására,
üzemeltetés elindítására megszabott véghatáridő:
2017. március 31.
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A Társulásnak az Európai Uniós előírásoknak megfelelően arra volt kötelezettsége,
hogy a projektben megvalósított vagyont 2017. március 31.-ig aktiválja, az
üzemeltetés elkezdődjön. A késedelmes üzemeltetés elindítás miatt a Társulás
mulasztásba került és ezért szabálytalansági eljárást indított a Közreműködő
Szervezet. Tekintettel arra, hogy a legvégső 2017.március 31-i időpontra az
aktiválás, az engedélyek benyújtása és az üzemeltetés elindítására megtörtént, erről
a KSZ-t értesítettük, az eljárás megszüntetésre került.
Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel (NKHV) személyes tárgyalást folytattunk, az
üzemeltetői szerződés aláírása előtt az egyeztetések, tárgyalások folyamatosak
voltak, több levél is keletkezett e tárgyban. A tárgyalások alapján az NHKV Zrt. a
hulladékgazdálkodás területi integrációs folyamatában az STKH Kft-t ( Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sopron, Harkai
domb 0466/31 hrsz. ) jelölte ki a Társulás tagtelepülésein szolgáltató szervezetként.
A Társulási Tanács 2017. január 31-i rendkívüli ülésén hozott határozat
felhatalmazása alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 115.000,- Ft összegben üzletrészt vásárolt a Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzatától, mint az STKH Kft. 100 %-os tulajdonosától. Ennek
következtében lehetőség nyílt arra, hogy az in house szerződés keretén belül az
üzemeltetés feltételei tekintetében tárgyalásokat folytassunk. A projektben
megvalósított vagyont 2017. március 30-án aktiváltuk, az üzemeltetési szerződés az
STKH Kft-vel 2017. március 30-án került aláírásra, a Társulási Tanács 2017. március
29-i rendkívüli ülésén hozott határozatta alapján.
A hulladékudvarokra és a válogatóműre az üzemeltetési engedélyeket a Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerezte be.
Azon tagtelepülésekkel ahol a közszolgáltatói feladatokat még nem az STKH Kft.
látta el, tárgyalást kezdeményeztünk annak érdekében, hogy az integrációs
döntésnek megfelelően mielőbb aláírásra kerüljenek a közszolgáltatói szerződések.
Az üzemeltetés biztosítása érdekében az STKH Kft-vel a kapcsolattartás folyamatos.
A közüzemi órák átírását kezdeményeztük. Az STKH Kft. ezidáig jelzett műszaki
problémákat megoldottuk, vagy megoldás alatt vannak. Az STKH Kft. a válogatómű
üzemeltetését a szerződés aláírását követően azonnal megkezdte, azonban a
hulladékudvarok beüzemelése technikai okokra hivatkozva késedelmesen kezdődött
el.
Levélben kerestük meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért
Felelős Helyettes Államtitkárságot állásfoglalás kérésére a jogszabályváltozás miatt
kialakult részletes megvalósíthatósági tanulmányban leírtak végrehajtásának
módjára vonatkozóan, valamint a térségi integráció során előállt helyzetben
Társulásunkhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok területén keletkezett hulladék
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fenti projektben megvalósított létesítménybe szállításának lehetőségéről. Válasz
szerint az RMT módosítása jelenleg nem szükséges, az öt éves fenntartási. A
csatlakozni kívánó önkormányzatok területén keletkezett hulladék fenti projektben
megvalósított létesítménybe szállításának lehetőségével kapcsolatosan nem kaptunk
választ!
- A Pappas Kft. által leszállított gépjárművek forgalomba való visszahelyezése
megtörtént. A gépjárművek szervízelését és forgalomba való visszahelyezéshez
szükséges műszaki állapotba való helyezését három előzetes ajánlatkérés után
szerződések alapján elvégeztettük. A visszahívásos problémák javítása is
megtörtént. A targoncák és a rakodógép szervízelését a Siex Kft. végezte el. A
bálázógép és válogatósor karbantartási munkáit az Avermann- horváth Kft végezte
el.

2. Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok:
KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programhoz kapcsolódva a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás között létrejött 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
létesítményeket üzemeltetésre átadtuk, a garanciális bejárás 2016. november 23-24én történt, a bejárásról készült jegyzőkönyvek kiküldésre kerültek. A
jegyzőkönyvekben rögzítésre került, hogy az utógondozási feladatok az
önkormányzatokat terhelik.
A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, ahol monitoring kutak
kerültek létesítésre – az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok
elkészítésére (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő) a
BIOKÖR Vizsgálólaboratóriummal kötöttünk szerződést, (1089 Budapest, Bláthy Ottó
u. 41.). A hatóságok felé a megfelelő dokumentumokat a vállalkozó elkészítette és
benyújtotta.
A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, az utógondozáshoz
szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére - zöldhatóság (KH Felügyelőségi
Főosztály) által a rekultivációs engedélyekben előírt jelentéskészítés és
adatszolgáltatás feladatai a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15§ 7 bek.-ben rögzített
módon - 12 db helyszínen- egy éves dokumentálási időszakra vonatkozóan Bocskay
Zoltán egyéni vállalkozóval (8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 117/E ) kötöttünk
szerződést. A szerződésszerűen a vállalkozó a munkákat 2017. áprilisában
elvégezte.
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A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az
illetékes önkormányzatoknak felhívjuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbítását
nem minden önkormányzat kérte meg a hatóságtól. Az engedélyek
meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás
gondoskodik. A Társulás területén az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására
a pályázati lehetőséget folyamatosan figyeljük.
3. KEHOP-3.2.1. azonosítószámú projekt
A hulladékgazdálkodás területén olyan rendszerelemek pályázati forrásból történő
beszerzésére biztosít a projekt lehetőséget, amelyek közszolgáltatónak
üzemeltetésre történő átadás után az ellátási területre vonatkozóan biztosítani tudják
az Országos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Tervben foglaltak maradéktalan
teljesítését.
A Magyar Közlöny 191. számában megjelent a 1717/2016.(XII.5.) Korm. határozat „a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016 (II.29.) Korm. határozat módosításáról„ melyben
nevesítésre
került
a
Nyugat-dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás. A KEHOP 3.2.1. azonosító jelű „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projektben
Társulásunk részére fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a jövőben.
A pályázati projekteket koordináló Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
tájékoztatásának megfelelően a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” című projekt támogatási kérelme KEHOP-3.2.1-15-2017-00018
azonosítószámon 2017. február 17-én benyújtásra került.
Az NFP -vel – mint projektmenedzserrel – a kapcsolattartás folyamatos. Az NFP felé
írásban nyilatkoztuk, hogy a Társulásunk a projekt fejlesztéséhez saját forrással nem
rendelkezünk. A Támogatási szerződés 2017. március 31-én került aláírásra, mely
szerint a megítélt támogatás összege 859.999.997,- Ft.
A projektben
megvalósítandó részletes műszaki tartam egyeztetése hosszadalmas, több
személyes megbeszélés is történt erre vonatkozóan. 2017. I. félévében az
egyeztetések ellenére a műszaki tartam véglegesítése nem történhetett meg. A
Társulás projektben való részvételének jogi biztosítása érdekében egyeztetéseket,
levelezéseket folytattunk az NHKV Zrt-vel és az NFP-vel is, amelyek jelenleg sem
zárultak le.
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