
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás 
 

Építés: 

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ és a kapcsolt létesítmények 

megvalósítása a Kivitelező KSR-2008 Konzorciummal 2008. december 18-án megkötött 

szerződéssel kezdődött meg. A szerződés szerinti befejezési határidőt előre nem látható okok 

miatt 2009. december 31-ről először 2010. május 25-re, majd 2010. június 29. re, a LOT3 

esetében (szelektív gyűjtőszigetek megépítése) 2010. augusztus 26-ra kellett módosítani. A 

módosításához az előre nem látható körülmények miatt mind a Társulási Tanács, mind a 

Közreműködő Szervezet hozzájárult. A módosított határidőre elkészült létesítmények 

működési engedélyeinek megszerzése jelenleg folyamatban van. 

A késedelem következtében nem volt tartható az üzembehelyezésre készített ütemterv, de a 

csúszás nem veszélyezteti a projekt megvalósításának végső határidejét. A próbaüzemre 

2010-ben nem került sor, de a kivitelezőtől kapott próbaüzemre vonatkozó bankgarancia 

bekérésével lehetővé vált a számlák befogadása, a teljesítésigazolások kiadása. A kifizetéshez 

szükséges sajáterőt határidőre átutaltuk a lebonyolítási számlára, így 2010. december 31-ig le 

tudjuk hívni a kivitelezői szerződéshez kapcsolódó támogatást. Ezzel a projektet pénzügyileg 

határidőre le tudjuk zárni. Az engedélyek megszerzését követően 2011-ben három hónapos 

próbaüzem után megkezdődik a rendszer üzemszerű működése. 

 

Eszközbeszerzés: 

A Projekt keretében megvalósított új hulladékgazdálkodási rendszerhez szükséges eszközök 

egy részének beszerzése megtörtént. A 2008-ban lefolytatott kivitelezői közbeszerzési eljárás 

után nyilvánvalóvá vált a projekt forráshiánya, így a Társulás által kötelezettségként vállalt 42 

db hulladékszállító jármű beszerzésére csak részben állt rendelkezésünkre forrás. A Társulási 

Tanács döntése alapján lefolytattuk a közbeszerzést a támogatásból finanszírozható eszközök 

beszerzésére. Beszereztünk a távolsági szállításra 8 db görgős konténerszállító szerelvényt, 29 

db 27 m
3
-es zárt, tömörítős,- 18 db 30 m

3
-es görgős, nyitott konténert, 1200 db szelektív 

gyűjtésre alkalmas 1,1 m
3
 –es gyűjtőedényt és 1db mobil építési-törmelék feldolgozót. 

Vállalt kötelezettségünk teljesítésére, további járművek és rendszer működéséhez szükséges, 

egyéb eszközök beszerzésére úgy tűnt nem marad más megoldás, mint hogy a beszerzést 

hitelből vásároljuk meg. A hitelfelvételnek több akadálya is volt. 2010 közepén nyílt 

lehetőség arra, hogy a műszaki tartalmat a KA-s projektből kivonva, racionalizálva és 

kiegészítve a KEOP 1.1.1/B konstrukció keretében pályázati forrásokat szerezzünk a 

beszerzéshez. Sikeres pályázat esetén várhatóan 80%-os támogatási forráshoz a 20%-os 

sajáterőt kell a bérleti díj előlegből finanszírozni. A pályázatot november végén benyújtottuk. 

 

Üzemeltetés: 

A rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárással 2009-ben kiválasztott – a Társulás 

területén jelenleg is szolgáltatást végző hat szolgáltató által létrehozott – Észak-Balatoni 

Hulladékkezelési Konzorcium felkészült az üzemeltetésre. A konzorcium a közbeszerzésben 

vállalt kötelezettségének eleget téve, a feladatokhoz igazított személyi létszámmal létrehozta 

az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.-t. A Kft. a Kivitelezővel közösen dolgozik a 

szükséges engedélyek megszerzésén. Az ÉBH Kft. végzi majd a rendszer üzemeltetését, a 

területileg illetékes közszolgáltatók pedig a gyűjtés szállításért lesznek felelősek.  

 

Rekultiváció: 

A Társulás területén legkésőbb 2009. július 15-ig bezárt, illetve felhagyott, operatív program 

céljaihoz illeszkedő 34 db. települési szilárd hulladék lerakó rekultivációjának támogatási 



forrásból történő megvalósítására irányuló kétfordulós pályázat, első fordulójának 

lebonyolítása folyt a 2010-es évben. Az előkészítés bruttó költsége 170.834,- eFt. ehhez 

145.209 eFt támogatást nyert a Társulás. A szükséges sajátforrást a rekultivációban érintett 34 

önkormányzat biztosította. 

A projektfejlesztési szakaszban a következő, támogatható műszaki tervezési feladatokat 

kellett elvégezni: 

 Felülvizsgálatok lefolytatása, szükség esetén aktualizálása. 

 Rekultivációs tervek készítése, szükség esetén aktualizálása. 

 Egyéb vízjogi, és építési tervezési feladatok megvalósítása. 

 A szükséges határozatok, és engedélyek beszerzése 

Az előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány 34 hulladéklerakóra készült. Mivel a zirci 

hulladéklerakó kármentesítésre kötelezett, ezért ezt a lerakót nem szerepeltethetjük a 2. 

fordulós pályázatban, amit az ütemtervnek megfelelően 2010. november 2-án benyújtottunk. 

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján – 400.000 m
2
 felület, 

és 3.058.816 m
3
 hulladék rekultivációját jelenti. 

A kivitelezési költségek a tervező által megadott, lerakónkként elvégzett részletes tervezői 

költségvetésen alapulnak. A projekt megvalósítás teljes elszámolható költsége bruttó 

3.592.834.287,- Ft. A második forduló 100%-ban támogatott, sajáterőforrást nem igényel. 

A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 2. fordulós pályázathoz a Társulás 2010. november 11-én 

hiánypótlási felszólítást kapott. A hiánypótlás teljesítése a beszámoló készítésekor 

folyamatban van. 

A további teendők ütemezése: 

1. 2011. február Közbeszerzési eljárások lefolytatása a második forduló feladataira; 

2. 2011. április Első forduló tervezett zárása; 

3. 2011. június 31. Kivitelezés megkezdése; 

4. 2014. december 31. Második forduló zárása; 

 

2010. november 29. 

Czaun János 

 


