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megvalósítása
(2002/HU/16/P/PE/017
azonosító számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése
(KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt és az
Észak-balatoni
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító
számú projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett
eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.
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Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladéklerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés)
(KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt lezárása.

III.

Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító
számú projekt lezárása.

IV.

Komplex
hulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztése
az
északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
KEHOP-3.2.1. projekt előkészítése.
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I.
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító
számú) ISPA/KA-s projekt, az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/102011-0002
azonosító
számú)
projekt
és
az
Észak-balatoni
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel
(KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt keretében
megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a
közszolgáltatás fenntartása.
A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2016.
évben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség által 2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez
szükséges
változásokat
tartalmazó,
többször
módosított
Egységes
Környezethasználatai Engedély alapján folyt. Az engedély hatóság általi kötelező
felülvizsgálata 2016-ban megtörtént, az új engedélyt a környezetvédelmi
felügyelőség decemberben kiadta. A jövőben a kiadott új engedélyben
foglaltaknak megfelelően folyik az üzemeltetés.
A projektekben beszerzett eszközök, megvalósított létesítmények átadása
üzemeltetőnek megtörtént.
A projektek esedékes fenntartási jelentéseit a Társulás benyújtotta, azokat a
Támogató nevében eljáró Irányító Hatóság elfogadta.
Bálatároló építése
A Királyszentistváni létesítmény Egységes Környezethasználatai Engedélynek
2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez szükséges
módosítása során a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség által előírt, a technológiai folyamat során előállított,
energetikai célra hasznosítható hulladékbálák ideiglenes elhelyezésére szolgáló
hulladékgazdálkodási létesítmény kialakítása áthúzódott a 2016. évre.
A kivitelezési szerződés módosított teljesítési határideje 2016. április 30. volt.
A módosított határidőre a létesítmény elkészült, a bálatároló a szükséges
engedélyekkel rendelkezik, használatba vétele megtörtént.
A hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos történések,
feladatok
A hulladékgazdálkodás napjainkban zajló jelentős átalakításának egyik eleme,
hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2016. április 1-től
hatályos módosítása következtében a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv
(NHKV Zrt) szedi be az ingatlanhasználóktól és a Közszolgáltatónak a
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló szerv fizet
szolgáltatási díjat a Ht. 32/A.§ (1) i) pontja alapján.
A 2016. II. negyedéves feladatteljesítésről a hat szolgáltató nyújtott be
adatszolgáltatást, így a teljesítésért járó szolgáltatási díjra ők voltak jogosultak.
A kapott szolgáltatási díjból fizették meg az ÉBH NKft. által végzett
hulladékkezelési tevékenységet.
Több egyeztetést követően, a hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett
jogszabályi változások, valamint a jogszabályváltozásokból kiolvasható jogalkotói
szándéknak való megfelelés, továbbá az így számolt magasabb szolgáltatási díj
miatt, a Társulás és a szolgáltatók 2016. szeptember 30-án együttesen
nyilatkoztak az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
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Zrt. felé arról, hogy a hatályos Közszolgáltatási Szerződés keretei között a
Társulás teljes közszolgáltatási területére vonatkozóan hulladékgazdálkodási
közszolgáltatónak az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t
tekintik.
A közszolgáltatási feladat ellátásában a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt
feladatmegosztás
szerint
az
„AVAR
AJKA”
Városgazdálkodási
és
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft., a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft., az NHSZ
Tapolca Nonprofit Kft. és a "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. közreműködőként vesz részt.
A nyilatkozatban foglaltakat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. elfogadta, a megfelelőségi véleményt az ÉBH NKft
szeptember 30-án megkapta. A Társulás területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladat ellátása a jövőben a nyilatkozat szerint történik.
A 2016. III. és IV. negyedév teljesítéséről már az ÉBH NKft. szolgáltatott adatot,
így az adott negyedévre vonatkozó szolgáltatási díjra is az ÉBH NKft. jogosult. A
kapott szolgáltatási díjból az ÉBH NKft. fizeti meg a közreműködőként résztvevő
gazdasági társaságoknak a gyűjtés szállítás költségeit, valamint a területi
létesítményekben végzett üzemeltetési szolgáltatások díját.
Az önkormányzatokat tájékoztattuk a változásról és kértük az önkormányzati
rendeletek ennek megfelelő módosítását.
A Közszolgáltatási Szerződésmódosítás - melyet a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) bekezdés rendelkezése ír elő az
önkormányzatok számára, 2016. június 30-án megtörtént, a módosítást az
irányító hatóság jóváhagyta.
A közszolgáltatási, szolgáltatási díj
2016. I. negyedévi, a lakosságnak számlázott közszolgáltatási díjat a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj megállapításának
átmeneti szabályai szerint a 2012. április 14-i díj 4.2 %-kal növelt mértékének a
90 %-ában kellett megállapítani. Emiatt az üzemeltetés költségeinek forrásai
ebben az időszakban a lakossági díjból teljes körűen nem voltak biztosítottak.
Üzemeltetőtő tájékoztatása szerint a 2016. II. negyedévtől az NHKV-től kapott
szolgáltatási díj sem nyújt fedezetet a pótlási kötelezettségeket tartalmazó
bérleti díj megfizetésére.
Az értékcsökkenésként elszámolt értékkel arányos bérleti díj érvényesítésére a
fenti okok miatt 2014. és 2015. évhez hasonlóan 2016. év folyamán sem volt
lehetőség, emiatt a Társulás, nagy részben támogatási forrásból megszerzett
vagyonát illetően a vagyonelemek éves értékcsökkenésével közel azonos
mértékű vagyonvesztés következett be.
A
Közszolgáltatási
Szerződés
módosítása
Sümeg
Város
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási helyzetének megoldásához
Sümeg Város Önkormányzata 2009-ben, a közszolgáltató kiválasztására indított
közbeszerzési eljárást megelőzően nem adott felhatalmazást a Társulásnak, hogy
az eljárás során a nevében eljárjon. Így a Város területén 2015. december 31-ig
a hulladékgyűjtés-szállítási közszolgáltatási feladatot nem a Társulás által
lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiválasztott közszolgáltató, hanem az
önkormányzat többségi tulajdonában álló cég látta el. 2016. január 1-től a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által az ideiglenes ellátásra
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közérdekű
szolgáltatóként
kijelölt
NHSZ
Sümeg
NKft.
végezte
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A kijelölt közérdekű
szolgáltató a szolgáltatás ellátását 2016. december 31-vel felmondta. Az NHKV
Zrt és az érintettek bevonásával már korábban egyeztetetést kezdeményeztünk
Sümeg Város hulladékgazdálkodási helyzetének megoldására. Az egyeztetés
eredményeként született javaslat a Társulás és Közszolgáltató között fennálló
közszolgáltatási szerződés kiterjesztése Sümeg Város területén a gyűjtés
szállítási feladatok ellátására.
Ehhez
Sümeg
Város
képviselő-testületének
döntésére,
valamint
a
közszolgáltatási szerződés módosítására volt szükség. A képviselőtestületi döntés
2016. december 22-én megszületett, a közszolgáltatási szerződés módosítását a
felek 2016. december 30-i dátummal aláírták, így Sümeg Város területén a
közszolgáltatás szerződés szerinti ellátása 2017. január 1-től megoldott.
II.
Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladéklerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt lezárása.
A Mérnök szervezet a projekt Záró Jelentését elkészítette. A projektzárásról
2016. április 18-án megkaptuk a hivatalos értesítést, a záró projekt előrehaladási
jelentés jóváhagyásra került.
Garanciális feladatok
A 2 éves garancia mind a 33 db lerakó esetén 2016. július 17-vel lejárt, a
garanciális jelentését a Mérnök elkészítette.
Egyéb
A rekultivációs pályázatban (Tiszta Európa Kft) 2016. március 31-ig végezte a
projektmenedzsment feladatait. A továbbiakban a projekttel kapcsolatos
feladatokat a Társulás munkaszervezete látja el.
A környezetvédelmi hatóság egyes rekultivált lerakók Önkormányzatait
kötelezési eljárás alá vonta, további monitoring feladatok teljesítésére. Az
Önkormányzatok kérték a Társulás jogi közreműködését a hatósági eljárásokban.
Az eljárások a Közigazgatási Bíróságra kerültek, és a hatósági határozatokat
hatályon kívül helyezte a Bíróság egy eset kivételével. A döntések felülvizsgálatát
kérte a környezetvédelmi hatóság a Kúriánál.
Összefoglalva:
A LOT1 és a LOT2 kiviteli szerződésben minden lerakó (33 db) garanciális
időszaka lezárult, a zárójelentés elfogadásra került, és kezdetét vette a
fenntartási időszak.
III. Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú
projekt lezárása
A többször módosított Támogatási Szerződés szerinti projekt fizikai befejezési
határidőre (2015. december 31.) a projekt az eredeti célkitűzéseknek
megfelelően megvalósult.
A záró elszámolási csomag részeként az utolsó kifizetési igénylés, valamint
annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtása határidőre megtörtént.
A záró elszámolási csomag jóváhagyásához a támogató 2016. február 25-én záró
helyszíni ellenőrzést tartott.

4

A záró elszámolási csomag jóváhagyásáról 2016. április 11-én értesítést
kaptunk.
Ezzel a projektre vonatkozó 2021. április 7-ig tartó fenntartási időszak kezdetét
vette.
IV.
Komplex
hulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztése
az
északbalatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre KEHOP3.2.1. projekt előkészítése.
Megismerve a hulladékgazdálkodási rendszer további fejlesztéséhez támogatás
igénybevételének lehetőségét üzemeltető jelezte, annak szükségességét, ezért a
műszaki tartalom összeállítását, egyeztetését még év elején megkezdtük.
2016. november 21-én az NHKV Zrt. Nemzeti Fejlesztési Programirodával (NFP)
közösen szakmai egyeztetést tartott önkormányzatoknak és Társulásoknak, ahol
elhangzott, hogy az NHKV Zrt. kiemelt feladatának tekinti, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban ellátásra kötelezett önkormányzatok,
társulások részére lehetőséget biztosítson olyan rendszerelemek pályázati
forrásból történő beszerzésére, amelyek közszolgáltatónak üzemeltetésre történő
átadás után az ellátási területre vonatkozóan biztosítani tudják az Országos
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási
Terveben
foglaltak
maradéktalan
teljesítését.
Az Éves Fejlesztési Keretek (ÉFK) terhére KEHOP forrásból az Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Rendszer is támogatásban részesülhet, melynek gyors és
hatékony felhasználása érdekében a konzultációt követően a NFP megküldte a
KEHOP-3.2.1
pályázati konstrukció
keretében
a
támogatási kérelem
benyújtásához, valamint a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentum sablonokat és adatbekérőt.
A kitöltött és cégszerűen aláírt dokumentumokat a Társulási Tanács jóváhagyó
döntését követően, az Éves Fejlesztési Keretben történt nevesítés után kell az
NFP részére megküldeni.
A 2016. december 5-i Magyar Közlöny alapján a 1717/2016. (XII. 5.) Korm.
határozat
szerint
a
KEHOP-3.2.1.
pályázat
vonatkozásában
Kedvezményezettként 2,89 Mrd Ft. projektösszeggel nevesítésre került az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt
keretében az észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszerek komplex
továbbfejlesztése történik meg. A fejlesztés célja – az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv céljaival megegyezően – az
anyagában történő hasznosítás arányának növelése érdekében az elkülönített
gyűjtés kiemelt fejlesztése, különös tekintettel a zöldhulladékok, valamint az
elektronikai, a papír-, a műanyag és az üveghulladékok területén. Kiemelt cél
továbbá az előkezelési és haszonanyag előállítási tevékenység alrendszereinek
fejlesztése az ártalmatlanítás jelentős csökkentése érdekében.
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A 2015. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának
elfogadása
A Társulás 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás
Ellenőrző Bizottsága a 2/2016.(05. 06.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a
Társulás Tanácsa a 17/2016.(V.18.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.
A Társulás pénzügyi helyzete 2016-ban
A 2016-os évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az
üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács
által a fent említettek figyelembe vételével 2015. évre megállapított, 2015.
október 31-ig esedékes és a 2016. évre megállapított, 2016. október 31-ig
esedékes bérleti díjat a beszámoló kiküldéséig nem fizette meg. Emiatt a
Társulás a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs
Megállapodásokból eredő 2015. és 2016. évi kötelezettségének nem tudott
eleget tenni. A Társulásnak egyéb teljesítetlen kötelezettsége nincs.
Veszprém, 2016. december 30.
Czaun János s.k.
elnök
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