2. SZAMU EL6TERJESZTES

a Nyugat-dun6nt0li Region6lis Hullad6kgazditlkoditsi OnkormAnyzati Tdrsul6s
T6rsulSsi Tandcs6nak 2018. janu6r 24-i Ul6s6re
Tfljekoztat6 a 2017. december 18-i T6rsulSsi TandcsUl6s 6ta elv6gzett munkdr6l

Tisztelt T{rsulSsi Tanics

!

Az al6bbiakban tdjekoztatjuk a 2017. december 18-i T6rsul6si Tan6csUl6s

ota

elv6gzett munk6kr6l:

A 2. fordul6s
Hu

I

KEOP-I .1.112F109-11-2012-0001 ,,Nyugat-dun6nt(li RegionSlis
lad6kgazdiI kod6si Prog ra m" pAly Azato khoz kapcso|6d6 feladatok:

Az Uj

Sz6chenyi terv Kornyezet 6s Energia Operativ Program tdmogat6si
rendszerben a KEOP-1 .1.112F109-11-2012-0001 azonoslt6sz6mmal nyilv6ntartott
projekt 2016.5prilis 15-t6l befejezettnek min6sUl. A fenntartSsi id5szak kezdete
2016.iprilis 16, a fenntartSsi id6 v6ge 2021.6prilis 16.

Az els6 PFJ benyfijtAsa:

2017.6prilis 30-ig.

Az Uzemeltet6si feladatokat 2017. Sprilisl 6ta az STKH Kftt ( Sopron 6s T6rs6ge
K6rnyezetv6delmi 6s Hullad6kgazd6lkod6si Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb
0466131 hrsz. ) l6tja el. A hulladSkudvarokra 6s a vdlogat6mfire az Uzemeltet6si

enged6lyeket a Sopron 6s T6rs6ge Kornyezetv6delmi 6s Hulladekgazd6lkod6si
Nonprofit Kft. szerezte be. Az STKH Kft. a v6logatomrj Uzemeltet6s6t a szerz6d6s
al6ir6sdt k6vet6en azonnal megkezdte, azonban a hullad6kudvarok beUzemel6se
technikai okokra hivatkozva k6sedelmesen kezd6d6tt el.

Az STKH Kft-vel a kapcsolattart5s folyamatos. Az STKH Kft. 6ltal szerz6d6sszer0en
Stny0jtand6 GordUl6 BeruhSz6si Terv k6szit6s6re ir6sban hivtuk fel az 6rintett
figyelm6t. A Terv StadSsa 2017. november 30-ig lett volna id6szer0. Ugyancsak
felhivtuk az STKH Zrt. figyelmet a 2017. augusztus h6ban kibocs6tott szdmla szerinti
b6rleti dij megfizet6s6re is.
Az STKH Kft. Sltaljelzett mfiszaki problem6k megold5sa folyamatos A hi6nyoss6gok
az Uzemeltet6st nem akad iilyozzitk. A felmerUlt mfiszaki probl6m6k felUlvizsgdlatSra,
a jelzett szavatoss6gi feladatok felUlbir1latAra, a szavatossSgi munk6k elv6gzes6nek
sikeres lebonyolit6s6ra a Westber Kft-nek adtunk megbiz6st.
Lev6lben kerestUk meg a K6rnyezeti es Energiahat6konys6gi Operativ Programok6rt
Felel6s Helyettes Allamtitk6rs6got Sllssfoglal6s ker6s6re a jogszabdlyv6ltozds miatt

kialakult r6szletes megvalosithat6s5gi tanulm6nyban leirtak v6grehajt6s6nak
m6djSra vonatkoz6an, valamint a t6rs6gi integr6ci6 sor6n el66llt helyzetben
T6rsulSsunkhoz csatlakozni klvdn6 dnkorm6nyzatok terUlet6n keletkezett hullad6k
fenti projektben megval6sitott l6tesitm6nybe sz6llit6s6nak lehet6s6ger6l. Az lH

vAlasz szerint

az RMT m6dosit6sa a

fenntart6si

id6 veg6ig szUks6ges.

T6rsul6sunkhoz csatlakozni kiv6n6 dnkorm6nyzatok terUlet6n keletkezett hullad6k
Ugy6ben nem kaptunk vdlaszt. Az lr6nyit6 hat6sdggal es az NHKV-val a
kapcsolattart6s folyamatos.

Reku ltiv6ci6s p6 lyizat

KEOP-2.3.012F-2008

megval6sitisihoz kapcsol6d6 feladatok:

A

telepUlesi szil6rdhullad6k-lerak6kat erint6 t6rs6gi szintfi

a

rekultivdci6s program keret6ben

Sopron Ters6gi Hullad6kgazddlkod6si
Onkorm6nyzati T6rsulSs 6s a Nyugat-dundntUli Region6lis Hullad6kgazd6lkoddsi
Onkormdnyzati T6rsul6s kdzdtt letrejott Konzorcium 6ltal
TdrsulSsunk 12
tagtelepUl6s6n megval6sitott (Als6rijlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenesp6lfa,

a

Kisr6kos, Olb6, Pankasz, Rum, SajtoskSl, Szentgotthdrd, Torony) bezilrt
hullad6klerak6 rekultiv6ci6 garanciSlis bej5r6si jegyz6k6nyvekben rogzit6sre kerUlt,
hogy az ut6gondoz6si feladalok az 6nkorm6nyzatokat terhelik.

A T6rsul6s 6ltal rekultivSlt szil6rd hullad6klerak6k helyszinein, ahol monitoring kutak
kerUltek l6tesit6sre - az ut6gondoz6shoz szak6rt6i alSt6maszt6 dokumentumok
elk6szit6s6re (Szentgotthdrd, Sajtoskdl, Rum, Kemenespdlfa, Duka, Olb6) a
BIOKOR Vizsgdlolaborat6riummal kdtottUnk szerz6d6st, (1089 Budapest, Bl5thy Otto
u. 41.). A hat6s6gok fel6 a megfelel5 dokumentumok beny0jtdsa az 6v v6gig
megtdrt6nt.

A Tdrsul6s Sltal rekultiv6lt szilSrd hullad6klerak6k helyszlnein, az ut6gondozAshoz az
Osszefoglal6 jelentest 6s a szak6rt6i al6t6maszt6 dokumentumok elk6szit6sbre - 12
db helyszinen- egy 6ves dokumentSl5si id6szakra vonatkozoan Bocskay Zoltiln
egy6ni v5llalkoz6val (8800 Nagykanizsa, D6zsa Gy. u. 117lE ) kdtottUnk szerz6d6st.
A szerz6d6sszerU munka elv6gz6se 2018.6v 6prilisSban lesz aktu5lis.

A kor5bban kiadott reku ltiv6ci6s enged6lyek meg hosszabbit6sdnak tr gyi nt6z6s 6re az
illet6kes dnkorm6nyzatoknak felhivjuk figyelm6t, az enged6lyek meghosszabbitdsSt
nem minden Onkorm6nyzat k6rte meg a hatos6gtol. Az enged6lyek
meghosszabbit6s5hoz kapcsol6do igazgat6si d'rjak megfizet6s6r6l a Tdrsul6s
gondoskodik. A T6rsulSs terUlet6n az elmaradt szilSrd hulladeklerak6k rekultiv6lSs6ra
a pAly Azati le het6s6get fo lyam atosa n f gye lj U k.
i

A

KEHOP-3.2.1. azonosit6szimf proiekt a hullad6kgazdSlkod6s terUlet6n olyan
rendszerelemek pitlyAzati forr6sb6l t6rt6n6 beszerz6s6re biztosit lehet6s6get,
amelyek k6zszolgdltat6nak Uzemeltet6sre t6rt6n6 6tad6s ut1n az ell6tdsi terUletre

vonatkoz6an biztosltani tudjdk az Orszdgos Hullad6kgazddlkod6si k6zszolg6ltatasi
Tervben fog laltak marad6ktalan teljesit6s6t.

Az NFP fele ir6sban nyilatkoztuk, hogy a T6rsul6sunk a projekt fejleszt6s6hez sajSt
forr6ssal nem rendelkezUnk. Az NFP t6jekoztatdsinak megfelel6en a ,,Komplex
hullad6kgazd6lkoddsi rendszer fejleszt6se a Nyugat-dun6ntfli Region6lis
Hullad6kgazd5lkoddsi Onkormdnyzati T6rsul6s terUlet6n, kUl6nos tekintettel az
elkU16nitett hullad6kgyrijt6si, sz6llit6si 6s el6kezel6 rendszerre" cimU projekt
t6mogat6si k6relme KEHOP-3 .2.1-15-2017-00018 azonosft6sz6mon a 2017. febru6r
17-en beny[jt6sra kerUlt. A T5mogat6si szerzod6s 2017. mdrcius 31-en kerUlt
al6[r6sra, mely szerint a megit6lt tdmogatds osszege 859.999.997,- Ft. A projektben
megval6sitand6 el6zetes mfiszaki tartam NHKV Zrt. r6sz6r6l megkUldesre kerUlt
2017. szeptember 7-6n. A pitlyizatban val6 r6szv6tel felteteleinek megteremt6se
6rdek6ben a Tdrsul6si TanScs 2017. dec.4-6n kelt levelet kUldott ki a 127 telepUl6s
r6sz6re, melyben a k6zszolg6ltatds kijeldles jogdnak Atruhdz1sdrol sz6l6 ddnt6st
(Mdtv. 13S (1) bek. 19.pont 6s a Ht.33-34. S), tov5bbd a m0szaki tartalom
elfogad6s6r6l sz6l6 dOnt6st keri. Tekintettel arra, hogy egyes tagtelepUl6si
6nkormSnyzatok 6ltal visszakUlddtt k6pvisel6-testUleti hatfirozat elutasitotta a
hullad6kgazd6lkodSsi feladat 5truh5z5sAt, ezzel a projektben valo r6szv6telt, illetve
legtobb telepUles a mai napig nem terjesztette a k6pvisel6 testUlete el6 a hat6rozati
javaslatainkat, ez6rt a T6rsul6s 2018. janudr 10-6n err6l lev6lben 6rtesitette az NFP
kft. Ugyvezeto igazgat6jdt. Az lgazgato 0r 2018. janudr 15-i e-mailjeben k6ri a
T6rsulSsunkt6l a konzorciumi megdllapodds megszfintet6s6t, tdmogat6si k6relem
visszavonds6t k6rd nyilatkozatot. Az erre vonatkoz6 levelet 2018. januSr 22-en
kUldjUk az NFP Kft. r6sz6re.

Eqv6b: A T5rsul6si Tan6cs 2017. november 21. napjitn megtartott Ul6s6n hozott
d6nt6snek megfelel6en levelet kUldtUnk ki a 127 tagtelepUl6s r6sz6re, melyben a
tagtelepUl6sekt6l dont6st k6rtUnk a jelenleg 500,- Ft lf6l6v beruhdzSsi 6nr6s22018.
01.0'1.-t6l val6 megfizet6si kdtelezettseg megszUntet6s6r6l. A tagtelepUl6sek csak
egy r6sz6t6l 6rkezett meg a testUleti d6nt6sr6l a hatArozat. A megnevezett
megfizet6si kotelezetts6g megszUntet6s6hez a T6rsul6si Meg6llapod6s m6dositdsa
szUks6ges, melyet a 127 telepUl6s egyhang0 ddnt6se ut6n lehet kezdem6nyezni.

A 2017. evi 500,- Ft I f6l 6v beruh6zdsi 6nr6sz befizetbs elmaraddsdnak jogi
penzUgyi szempontbol a T6rsul5s vizsgSlja.

Szombathely, 2018. janudr 19.
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Tisztelettel:

lll6s K6roly
Tdrsul6si Tan6cs Eln6ke
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Hatirozati iavaslat:
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Nyugat-dun6nt0li Region6lis Hullad6kgazd6lkod6si Onkorm6nyzati Tdrsul6si
Tan6cs a2017. december 18-i T6rsul6si Tan6csUl6s 6ta elv6gzett munk6kr6l k6szUlt
e!6terjeszt6s sze ri nti t6j6koztat6t elfog adja.

Hat6rid6:

folyamatos
Fele!6s: lll6s K6roly TSrsul6si Tan6cs Elndk
Vegrehajt6s66rt: Lakezi Gdbor, PIU vezet6
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