2. szAMU EL6TERJESZTES
a Nyugat-dun6nt0li RegionSlis Hullad6kgazdAlkodlsi OnkormAnyzati T6rsul6s
T6rsulSsi Tan6cs5nak2020. j0lius 2-i Ules6re
T1jekoztato a2020. februdr 4-iTArsulitsi Tan6csUl6s ota elv6gzett munkdr6l

Tisztelt T6rsul6si Tanics

!

Az alAbbiakban t6j6koztatjuk a 2020. februdr 4-i Tdrsul6si Tan6csUl6s 6ta elv6gzett
munk6kr6l:

A 2. fordul6s

KEOP-1 .1.112F109-11-2012-0001,,Nyugat-dun6ntfli Regionilis
H u t lad6kgazd6l kod6si Prog ra m" pAly Azato khoz ka pcsol6d6 feladatok:

AzUjsz6chenyiterv Kornyezet6s Energia Operativ Program t6mogat6si rendszerben
a KEOP-1 .1.112F109-11-2012-0001 azonos[t6sz5m0 projektben a fenntart6si id6szak
kezdete 2016.6prilis 16, a fenntart6si id6 v6ge 2021.6prilis 16.
A negyedik PFJ benyfijt6sa 2020.5prilis 30-ig megttirt6nt. A jelent6s adatait a
Forrds Unio Kft. szerezte be a szolg6ltat6kt6l, a szolgdltat6k adatait figyelembe v6ve
adja meg az inform6ci6kat a projektmenedzser szervezet. A szolgdltat6kt6l be6rkezett
adatokat a PIU szervezet dsszevetette a Tdmogat6si szerz6d6s 5rtelm6ben
kdtelez6en el6rend6 indik6tor ert6kekkel. A projektmenedzser szer\tezettel ( Forr6s
Uni6 Kft. ) tobb egyeztet6st folytattunk az 6rtekek elemz6se 6s a v6llalt 6rt6kek
teljesithet6seg6nek teki ntet6ben.
A beny0jtott adatok alapj6n a kdvetkez6 kimutatds k6szithet6:
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Az indik6torok el6r6se l6that6an csak a szdzal,lkos meghatdroz1s

6rt6kel6s6vel
6rhet5 el, T6rsulSsunk ez Ugyben a Forr6s Uni6 Kft-velt6rgyalSst kezdem6nyezett, aki
a f6l6ves adatokat a szolg6ltat6kt6l bekerte,

(A NFM- tol 2017. szeptember6ben 6rkezett Sllssfoglal6s 6rtelm6ben a fentiekkel
osszefUgg6sben 6s a megkdtdtt Uzemeltet6si szerz6d6sben foglaltak miatt a projekt
RMT-j6nek 6tdolgoz6sa 6s 0j CBA k6szit6se csak a fenntart6si id6szak v6g6n v6lik
szUks6gess6.)
Ozemeltet6si feladatokat 2017. 6prilisl 6ta elvegzS STKH Kft-vel (Sopron 6s
T6rs6ge Kdrnyezetv6delmi es Hulladbkgazditlkod6si Nonprofit Kft. Sopron, Harkai
domb 0466131hrsz.) a kapcsolattart6st igyekszUnk folyamatoss6 tenni. Az STKH Kft.
GOrdUl6 BeruhSz6si Tervet nem adott eL A2020. febru6r 4-i TSrsulSsi TanScsttl6s6n
az STKH Kft.-vel val6 tdrgyal6sokat kezdem6nyez6 dont6st a Tdrsul6s a d6nt6st
k6vet6en nem tudta r6gt6n teljesiteni a koronavirus j6rvSny okozla helyzet miatt. Az
STKH Kft. taggyfil6s6n a T6rsulSsunkat N6meth Akos 0r k6pviselte, aki az STKH Kft.
k6rd6ses probl6mSkrol. B6rleti dij
megjelent vezet6ivel t6rgyal5st folytatott
kiegyenlitese tekintet6ben a t6rgyaldst kdvet6en az STKH NP Kft 2020. jfnius 19-en
88.990.000,- Ft 6tutal5sdr6l int6zkedett.

Az

a

Az STKH NP Kft. 6ltal a Szombathely, S6ptei

fti vdlogat6 szennyvlz6temel6jen6l

jelzett mriszaki probl6m6ra a T6rsulSs Versenyszabfllyzata szerint beszerz6si elj6rdst
folytattunk le. Hdrom aj6nlattev6 megkeres6se utdn a Waterproof Chemicals Kft.-vel
(8912 Nagypdli, Millenniumi kdr0t 51., K6pviseli: Delacasse L5szl6 Ugyvezet5)
kdtottUnk szerz6d6st 1.865.000,-Ft + 27o/o 6fa ert6kben. A szerzSdes tdrgya: A
Szombathely Sdptei kUls5 utcdban a01917 hrsz-0 ingatlanon, a BUntet6s V6grehajt6si
lnt6zettel szemkozti terUleten talSlhato a Hullad6kv6logat6 Uzemhez kapcsol6d6
HDPE szigetel6sselellStott szennyviz Steme16 akna szigetel6s6nek p6tl6sa, felUjit6sa.
A kivitelez6 a munk6kat2020. jUnius 22-en k6szre jelentette.

A

l6tesitm6nyekben

az

Uzemeltet6st akad6lyozo hi6nyoss6gokr6l nem kaptunk

t6j6koztatdst.
Leltdroz6ssal kapcsolatos t6m6ban PIU szervezeten belUltdbb egyeztet6s folyt, illetve
az STKH NP Kft.-vel is folytattunk levelez6st. Lelt5rozAs lezArAs6hoz szUks6ges
dokumentumok az Uzemeltet6 r6sz6r6l meg hi6nyosak.

Az lnnovdci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium r6sz6re k5relmet kUldttrnk, a dr6tfonatos
kerit6s helyett a terUletet optikailag lStv6nyosabban lehat6rol6 t6mor kerit6s
epitesehezvalo hozzdjArul6shoz. Vdlaszlev6l 6rtelmeben a hozzdjdrulSst megkaptuk.
( lgeny a szomsz6dos terUletek 6rt6kesit6se kapcsdn merUlt fel. ) A kerit6s jelleg6nek
megv6ltoztatdsa kapcsSn mUszaki tartalomra vdltoziisbejelentSt szUks6ges
beny0jtani.

A

kivitelez6s6re a Tdrsul6s
Versenyszab{lyzata szerint beszerz6si eljSr6sokat folytattunk le. A tervez6s6re,
mriszaki ellen6rz6s6re 6s kivitelez6s6re szerz6dOtt Osszegeket SZMJV

kerit6s tervez6s6re, mfiszaki ellen6rz6s6re

6s

Onkorm6nyzata p6nzeszkdz fuladds keret6ben 5tutalta a TdrsulSs r6sz6re.

-

Reku

H6rom ajanlattev6 megkeres6se ut6n a tervezesi munk6kra a Solvex Kft-nek
kgldtgk ki a megrendel6t 550.000,- Ft,- + Afa nagys6grendben. A tervez6si
munk6k elk6szUltek, a tervez6 r6sz6re az ellen6rt6k kifizet6sre kerUlt.
Hdrom aj5nlattev6 megkeres6se utAn a mtiszaki ellen6rz6si munkdkra a
Westber Kft-nek kutdtuk ki a megrendel6t 380.OOO Ft, + Afa nagysSgrendben.
A mfiszaki ellen6ri munk6k folyamatban vannak.
H6rom ajdnlattev6 megkeres6se utdn a kivitelez6si munk6kra 2020. m6jus 1 16n a Bereczki Kft-vel kdtdttUnk szerz6d6st 35.263.260,- Ft + Afa, tov5bb6
p6tmunk6kra vonatkoz6an 1.488.700,- Ft + 6fa nagys6grendben. Az 6pit6si
munkdk folyamatban vannak. A teljesitesi hatdrid6 2020. jtilius 15.

ltivici6s pilyizat megval6sitisihoz kapcsol6d6 feladatok:

KEOP-2.3.012F-2OOB

A telepUlesi szil6rdhullad6k-lerak6kat

6rint6 t6rsegi szint0

rekultiv6ci6s program keret6ben a Sopron Ters6gi Hullad6kgazd6lkod6si
Onkormdnyzati T6rsul6s 6s a Nyugat-dun6ntrili Region6lis Hullad6kgazd6lkod6si
Onkorm6nyzati TdrsulSs kdzdtt tetrejott Konzorcium Sltal a T6rsul6sunk 12
tagtelepUl6s6n megval6sitott (Also0jlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenesp6lfa,

Kisr5kos, Olb6, Pankasz, Rum, Sajtosk6l, Szentgotthdrd, Torony) bez{rt
hullad6klerak6 rekultiv6cio garanci6lis bej6rSsi jegyz6kdnyvekben 169zit6sre kerUlt,
hogy az ut6gondozdsi feladatok az 6nkorm6nyzatokat terhelik'

A Tdrsul6s 6ltal rekultiv5lt szilSrd hulladeklerakok

helyszinein (Szentgotth6rd,

Sajtosk6l, Rum, Kemenesp5lfa, Duka, Olb6;, ahol monitoring kutak kerUltek l6tesit6sre
- az ut6gondoz6shoz szaklrtoi al6tdmaszt6 dokumentumok elk6szit6s6re szerz6d6tt
munkar6szeket elk6szftette, 6rintett hat6s6g
BIOKOR Vizsgdlolaborat6rium
jovdhagyta. A vizsg6latot v6gz5k jelezt6k, hogy Rum eset6n 2 klt, Szentgotthdrd
eset6n 1 db k(t, es Sajtoskdl eset6n a 3 db k0tb6l 1 db elszennyez6d6tt, eltdm6dott,
tisztit6s 6rdek6ben int6zked6s szUks6ges.

a

A kutak karbantartdsi munk6inak kivitelez5s6re a T6rrsul6s Versenyszabillyzata szerint
beszerz6si elj6rSsokat folfiattunk le. H6rom aj5nlattev6 megkeres6se ut5n a
kivitelez6si munkdkra az ABU Hungary M6rndkiroda Kft.-vel (9027 Gy5r, KUls5 Arp6d u.
41., C6gjegyz6kszdm: 08-09-013199., Ad6sz6m: 13530208-2-08 , Kepviseli: Dr. Petr6czki
Ferenc Ugyvezet6) k6tottUnk szerzSd6st.

szerz6d6s tdrgya, szerz6d6ses feladatok: A Rum, Sajtosk5l, Szentgotth6rd
telepUl6sek kozigazgat6si terUlet6n levo, rekultivdlt hulladeklerak6k monitoring

A

kfitjainak karbantart6sa, amennyiben indokolt az eredeti talpm6lyseg helyreSllitSsa. (
Rum telepUl6sen 2 db, Sajtoskdl 6s Szentgotth6rd telepUl6sen 1-1 db k0t erintett. ) Az
6rintett kutak jelen 6llapotukban akkreditdlt vizszivatty0s mintavetel kivitelez6s6re
alkalmatlanok, ugyanis a felszin alatti viz nem jelentkezik m6rhet6 mennyis6gben. A
kutak tisztitds6nak m6dj6t a kivitelezo halfirozza meg, a leghat6konyabb m6dszer
kivdlaszt6s6val. Els6dlegesen a kft tisztit6sa a k0t szerkezet6nek cser6je n6lkUl kellett
hogy t6rt6njen. Amennyiben a szerkezeti csere n6lkUli els6dlegesen meghat6rozott

etj6r6s nem vezet eredm6nyre, akkor a kut v6docs0v6nek, sztir6rakatdnak csereiet el
kellett v6gezni. A kivitelez6si folyamatot Bocskay ZoltAn Ur ellen6rizte. Rum k6zs6gben
tal6lhat6 kutak eset6n meg6llapithat6 a nem megfelel6 karbantartds hi6nya miatti
k5rosod6s , ezlrta telepUl6sre es6 h5nyad tov6bbh6ritds6t kezdem6nyezi a T5rsul6s.

- Vdllalkoz6 a szerz6d6sben

szerepl6 munk6kat
elv6gezte, kimutat6s 6rtelm6ben 720.000 Ft + 5fa Osszegtl teljesit6s igazolhat6.

ABU Hungary M6rn6kiroda Kft.

A T6rsul6s dltal rekultiv6lt szil6rd hullad6klerak6k helyszinein, az ut6gondozAshoz az
osszefoglal6 jelentest 6s a szak6rt6i alSt6maszt6 dokumentumok elk6szit6set - 12 db
helysz[nen- egy 6ves dokument6lSsi id6szakra vonatkoz6an ism6t Bocskay ZoltAn
egy6ni vSllalkoz6 k6szitette.

A kordbban kiadott reku ltiv6ci6s engedrilyek meg hosszabb it6s5 nak Ugyi nt6z6s 6re az
illet6kes Onkorm6nyzatoknak felhivtuk figyelm6t, az enged6lyek meghosszabbit6sdt
nem minden Onkorm6nyzat kerte meg a hatosdgt6l. Az enged6lyek
meghosszabbit6s6hoz kapcsol6d6 igazgat6si d'rjak megfizet6s616l a TdrsulSs
gondoskodik. A Tdrsul6s terUlet6n az elmaradt szil6rd hullad6klerakok rekultiv6l6sSra
a pfulyizati lehet6seget folyamatosan figyeljuk. A korSbban kiadott rekultiv6ci6s
enged6lyek meg hosszabbit6s6nak szUksegess6get vizsg6ltuk.
A TSrsul6si tagtelepUl6seket tekintve 13 telepUl6sen van 2018 dec. 31-en lej6r6

engedely.

A

telepUl6sek jegyz6it felszolitottuk

a lej6r6 enged6lyek

meghosszabbit6s6ra.

Eqv6b:

A 2019. decemberben

hozott es 2020. mdrcius 30-i hat6rid6s helyszini bej6r5s a
Szombathely, Soptei 0ti HulladekvSlogato terUleten a PIU szervezet 6ltal szervez6s
alatt volt a koronavirus helyzet kihirdetesenek idej6n. A 4612020 (lll. 16.)
Kormdnyrendelt 6rtelm6ben l6tszdmt6l fUggetlenUl tilos a zfirt 6s szabadt6ri
rendezv6nyek, valamint gyfilesek szervez6se, igy a korl6toz6s felold6s6ig ennek
megtart6s6ra nem volt lehet6seg.
Szombath ely, 2020. j0nius 25.
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Nyugat-dun6nt0li Region6lis Hullad6kgazd6lkod6si Onkorm6nyzati T5rsul5si
Tan6cs a 2020. febru6r 4-i T6rsul6si Tan6csUl6s ota elv6gzett munkdkrol k6szUlt
e

lSterjeszt6s sze ri nti t6j6 koztat6t elfog adja.
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