
 

 

BESZÁMOLÓ 

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás 2012. évi tevékenységéről 

A Társulás 2012. évi tevékenységét az alábbi három projekt köré lehet 

csoportosítani. 

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 

azonosító számú ISPA/KA-s projekt) projektzárás, helyreállítás  

II. Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 
azonosító számú projekt) 

III. Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-
lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) 

(KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú projekt) 

A KA projekt megvalósítása: projektzárás, helyreállítás 

A 2011. november 23-i KA Monitoring Bizottsági (KAMB) ülésen tartott 

beszámolónkat követően, az Európai Bizottság képviselői arra hívták fel a 
figyelmünket, hogy a projekt elszámolhatósági határidejét követően (2010. 12. 

31.) a tagállamnak egy éve van arra, hogy saját erőforrásból üzemképessé tegye 
a projektet. Mivel a tűzeset következtében az üzemképes állapot a fent említett 

(2011. 12. 31.) időpontra nem biztosítható, ezért szükséges a határidő 2012. 12. 
31-ig való meghosszabbításának kezdeményezése. 

Ennek eleget téve, kértük az Irányító Hatóságot, hogy a határidő módosításokat 

az Európai Bizottságnál kezdeményezze. A határidő módosításának jóváhagyása 
után arra késszültünk, hogy a helyreállításnak 2012-ben meg kell valósulnia. 

Első lépésként a tervező kiválasztása történt meg. Az erre irányuló közbeszerzési 
eljárás során a legkedvezőbb érvényes ajánlatot az MKM Consulting Kft. a 
Marosterv Kft-vel közös ajánlattevővel adta. A szerződéskötés január 31-én 

megtörtént. 

Ezt követően a helyreállítás előkészítésének lépéseként egyeztetést 

kezdeményeztünk az Irányító Hatósággal a Közreműködő Szervezet KA-s és 
KEOP-os szakembereinek bevonásával. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a 
mechanikai csarnok helyreállítása során a technológia tervezése a KEOP-ban 

támogatást nyert műszaki tartalom figyelembevételével történjen. Ennek 
megfelelően a helyreállítás során van lehetőség a tűzben megsérült eredeti 

technológia megváltoztatására, azonban a változásokat be kell mutatni a KSZ-
nek. Az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet jelezte, hogy fontosnak 
tartja a felújítás során a folyamatos konzultációt, ezért minden hónap 15-én 

egyeztetést tart szükségesnek. 

A technológia tervezése, az engedélyezési eljárás előkészítése megkezdődött. A 

csarnok bontási és építési tervdokumentációja elkészült, az engedélyező 
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Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósághoz 2012. május 14-én lett 
benyújtva. Az eljáró hatóság szakhatósági állásfoglalás kérésével négy 

szakhatóságot keresett meg. 

Mivel a bontási engedély kiadásához nem volt szükséges szakhatósági 
állásfoglalások bekérése a hatóság, a Társulás kérésére a bontási engedélyt 

június 15-én kiadta. Ez alapján a bontást július 2-án a kiválasztott vállalkozó, a 
Practical Kft. megkezdte. 

Az építési engedély július 20-án érkezett a társuláshoz. A kivitelező vállalkozó 
kiválasztására indított közbeszerzési eljárás 2012. július 30-án jelent meg. Az 
eljárásban a Practical Kft. tette az összességében legelőnyösebb érvényes 

ajánlatot. A szerződéskötés szeptember 11-én megtörtént. A teljesítési 
határidőre – 2012. november 30. – a csarnok helyreállítása megtörtént. Azoknak 

a részfeladatoknak az elvégzési határideje, amelyek a technológiához közvetlenül 
kapcsolódnak – mivel azok a technológia későbbi szállítása miatt a teljesítési 

határidőre nem voltak megvalósíthatóak – szerződésmódosítással 144 nappal 
meg lett hosszabbítva. 

A sérült technológia helyreállítását a KEOP-os fejlesztésekkel együtt tartalmazó 

„Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Megvalósításához szükséges mechanikai 

hulladékkezelési technológiai, labor és kommunális feladatok ellátását biztosító 
eszközök beszerzése, tervezése és telepítése.” tárgyú eljárás hirdetménye 2012. 
június 29-én megjelent a TED-en. 

A három részfeladatból álló eljárás első részfeladata, a tűzben sérült technológia 
helyreállítása és a KEOP-1.1.1/B szerinti fejlesztése két pénzügyi részre lett 

bontva. 
Az 1. pénzügyi részben, a teljes egészében saját forrásból fizetendő helyreállítás 
becsült költsége lett meghatározva. 

A 2. pénzügyi részben pedig, azon technológiai elemek becsült költsége lett 
meghatározva, ami pályázati támogatással valósul meg. 

Az eljárásban egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, ami közel 66 millió forinttal 
volt több a becsült költségtől. A Társulási Tanács az eljárást fedezethiány miatt 
eredménytelennek minősítette. 

Ezzel együtt világossá vált, hogy a helyreállítás EU-felé vállalt teljesítési 
határideje 2012. december 31. nem tartható. 

A fedezethiány miatt eredménytelennek minősített eljárást követően a Kbt. 94. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
előkészítésének megkezdésével egy időben kezdeményeztük a KA helyreállítási 

határidő meghosszabbítását 2013. áprilisig. 

A tárgyalásos eljárást lefolytattuk, amiben a becsült értéknek megfelelő ajánlatot 

kaptunk, a szerződéskötés ideje 2012. december 10. 

Figyelembe véve a teljesítés becsült időigényét a szerződés teljesítési határideje 
2013 áprilisa.  

A fentiekre tekintettel kértük az Irányító Hatóságot, hogy a saját erőforrásból 
üzemképessé tétel, korábban vállalt határidejének (2012. 12. 31.), 2013. 04. 

30-ig való meghosszabbítását az Európai Bizottságnál kezdeményezze. 

Így a teljes helyreállítás a KEOP-os fejlesztéssel egy időben 2013 áprilisában 
fejeződik be. 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) elkészítette az 
Ellenőrzési Jelentést  a „2002/HU/16/P/PE/017 számú Észak-Balaton térség 
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szilárdhulladék-gazdálkodás” tárgyú Kohéziós Alap projektnek az 1386/2002/EK 
Bizottsági rendelet 9. és 13. cikke szerinti, zárónyilatkozat kiadását megelőző 

ellenőrzéséről. 

A jelentésben foglaltaknak megfelelően átdolgoztuk a zárójelentést. A 
hulladékkezelő rendszer helyreállítás utáni, teljes kapacitáson való működését 

követően kiegészítő zárójelentést kell készítenünk. 

A regionális létesítmények (Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém, Balatonfüred) az 

átadás-átvételt követően az átrakóállomások kivételével megkezdték az 
üzemszerű működét és a szelektív szigetekre kikerültek az edényzetek. 

Üzemeltetés: 

A rendszer alternatív technológiával való üzemeltetését 2012. január 1-től 
terveztük. A tervezett kezdést két előre nem látható körülmény hiúsította meg. 

A január 1-től bevezetett díjkorlát, amit a MK 41. számában megjelent, „A 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról” szóló 2012. 

évi XXVIII. törvény április 15-i hatállyal, a nettó 650 Ft./ürítési díjmaximum 
bevezetésével részben feloldott, mivel az alternatív technológiával való 
üzemeltetést bemutató tanulmányban kalkulált bruttó díj nettó értéke nem érte 

el a törvényi korlátot. 

Az üzemeltetés megkezdését akadályozó másik körülmény, az Egységes 

Környezethasználati Engedély (IPPC) módosítási kérelem Környezetvédelmi 
Felügyelőség általi jóváhagyásának elhúzódása volt. Az Üzemeltető által még a 
2011. évben benyújtott engedélykérelemre az üzemeltetéshez szükséges 

hatósági engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 2012. április 27-én adta ki, ami május 17-én jogerőre 

emelkedett. Üzemeltető ezt követően kezdhetett neki a technikai feltételek 

biztosításának (gépek bérlése, szükséges munkaerő felvétele).  

A Társulás Tanácsa ezt követően hozzájárult ahhoz, hogy Üzemeltető a 

módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján, a Királyszentistváni 
központi telepen az eltérő technológiával való üzemeltetést 2012. július 1-től 
megkezdje. A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz is, hogy a módosított IPPC 

engedélyben meghatározott technológiával való üzemeltetés kezdetétől a 
Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjak legyenek 

érvényesek. 

Amikor ismertté vált, hogy a szelektív hulladék gyűjtés fejlesztését célzó KEOP-
1.1.1/B pályázat önerejét a tervezettől, és a korábban közölt díjban kalkulálthoz 

képest lényegesen jobb kondíciókkal tudjuk biztosítani – a Közszolgáltatókkal 
folytatott egyeztetést követő számítások elvégzése után – a Társulási Tanács 

felkérte a szolgáltatókat, hogy a 2012. évben, a korábban elfogadott, az év 
második félévére vonatkozó díjhoz mérten, a kedvezőbb konstrukció alapján 
számított mértékkel kevesebb, csökkentett díjat érvényesítsenek. 

KEOP-1.1.1/B projekt 

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Regionális 

Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” projekthez 
kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket – műszaki ellenőrzés, tervezés, 

közbeszerzés, projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás – végző vállalkozók 
kiválasztására irányuló közbeszerzéseket 2011-ben lefolytattuk. 

Az MBH fejlesztésére és a mobil eszközök beszerzésére irányuló 

eszközbeszerzési, és a PR szemléletformálás tenderek előkészítése még 2011-
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ben megkezdődött az elkészített dokumentációk szakmai ellenőrzésre, majd 
minőségbiztosításra való megküldésével. 

Mivel a projekthez kapcsolódó közbeszerzéseket a 2. számú változás bejelentés 
szerinti módosított ütemterv szerint sem tudtuk elindítani 2012. március 20-án 
Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztünk, amiben a projektzárási 

határidő kitolását kértük 2013. május 2-re. A Támogatási Szerződés módosítását 
a hiánypótlás és a szükséges mellékletek átdolgozása után jóváhagyta a 

Közreműködő Szervezet. Az aláírást követően a projektzárási határidő 2013. 
május 2-re változott. 

2012. március 13-án, Devecserben a Somló Környéke, az Ajkai és Sümegi 

kistérség polgármestereinek meghívásával lebonyolítottuk a projekt 
nyitórendezvényét. Ezzel nagyjából egy időben 80.000 példányban szórólapot 

jutattunk el a lakossághoz, bemutatva rajta a projekt elemeit és tájékoztatást 
adva a tervezett részleges üzemkezdésről.  

A projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások: 

Építés: a pápai térbeton építését végző vállalkozó kiválasztására 

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2012. május 8. 

Ajánlatok bontása:2012. május 29. 
Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. június 25. 

Teljesítési határidő: 2012. szeptember 30. 

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű és szakmai szempontból is 
megfelelő ajánlatot adó SZANYÉPSZER Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a 

pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja 
meg. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, a műszaki 
átadás-átvétel megtörtént.  

Eszközbeszerzés I: a KA-s projektről szóló beszámolóban említett 2012. június 

29-én megjelent Ajánlati Felhívás második részfeladata a laboratóriumi műszerek 
beszerzése és telepítése volt. 

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2012. június 29. 
Ajánlatok bontása:2012. augusztus 13. 
Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. október 6. 

Teljesítési határidő: 2012. december 23. 

Az eljárás nyertese az összességében  legelőnyösebb ajánlatot adó Aqua-Terra 

Lab Kft. és Green Lab Kft. mint közös ajánlattevő lett. A szolgáltatás ellenértéke 
a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja 
meg. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidő előtt 2012. december 4-én 
megvalósult, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 

Az eljárás harmadik részfeladata 1 db kommunális alapgép munkaszerelékekkel 
beszerzése volt. 

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2012. június 29. 

Ajánlatok bontása:2012. augusztus 13. 
Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. október 6. 

Teljesítési határidő: 2012. október 15. 

Az eljárás nyertese az összességében  legelőnyösebb ajánlatot adó Városkert 
Gépipari és Kereskedelmi Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az 

adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg. 
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A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszköz 
műszaki átadás-átvétele megtörtént. 

Eszközbeszerzés II: A hét részfeladatot tartalmazó „Szállítási szerződés 
keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Rendszer Fejlesztése – Eszközbeszerzés –„ tárgyú közbeszerzési eljárás 

hirdetménye 2012. július 11-én jelent meg a TED-en. Az ajánlattételi határidő 
2012. augusztus 21 volt. 

1. rész: Biohulladék tárolására szolgáló edények (10.000 darab) 
Az előzetes vitarendezés miatt az eljárás nincs lezárva. 

2. rész: Szelektív hulladékgyűjtő edények 

Az eljárás eredménytelenül zárolt, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat 
nyújtottak be. Ismételt eljárás előkészítése folyamatban. 

3. rész: Lakossági hulladékgyűjtő edények 
Az eljárás eredménytelenül zárolt, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat 

nyújtottak be. Ismételt eljárás előkészítése folyamatban. 

4. rész: Konténerek 
Az eljárás nyertese az összességében  legelőnyösebb ajánlatot adó Avermann-

Horváth Kft.  lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra 
megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg. 

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4. 
Teljesítési határidő: 2013. január 23. 

5. rész: Szelektív gyűjtéshez szükséges gépjárművek, vontatók 

Az eljárás nyertese az összességében  legelőnyösebb ajánlatot adó Renault 
Trucks Hungária Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott 

feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg. 
Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4. 
Teljesítési határidő: 2013. február 17. 

6. rész: Teleszkópos rakodók és targoncák 
Az eljárás nyertese az összességében  legelőnyösebb ajánlatot adó TERRA 

Hungária Építőgép Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott 
feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg. 
Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4. 

Teljesítési határidő: 2013. március 19. 

7. rész: Kompaktor, tolólapos, lánctalpas munkagép 

Az eljárás nyertese az összességében  legelőnyösebb ajánlatot adó Városkert 
Gépipari és Kereskedelmi Kft. lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az 
adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg. 

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 4. 
Teljesítési határidő: 2013. március 19. 

PR, Tudatformálás: a „Megbízási szerződés az Észak-Balatoni Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” tárgyú projektje 
keretében PR, Ismeretterjesztő és Tudatformáló szemléletformálási tevékenység 

megvalósítására - amely tartalmazza a lakossági tanácsadási szolgáltatás 
biztosítását és a 10.000 db komposztláda átadását - a környezettudatos 

hulladékgyűjtés fejlesztése, elterjesztése és a szelektív hulladékgyűjtés 
gyakorlatának erősítése érdekében.” tárgyú közbeszerzési eljárás hirdetménye 
2012. július 21-én jelent meg a TED-en. Az ajánlattételi határidő 2012. 

szeptember 3 volt. 
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Az eljárás nyertese az összességében  legelőnyösebb ajánlatot adó MAHIR-
Monday konzorcium lett. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott 

feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg. 
Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2012. december 3. 
Teljesítési határidő: 2013. május 2. 

Ellenőrzés: 2012. szeptember 18-án a Közreműködő Szervezet közbenső 
helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításai: 

 

Önerő biztosítása: EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 
285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján a Társulás, mint közszféra szervezet 

önerő-támogatást igényelt az önerő alapból a KEOP-1.1.1/B pályázat még el nem 
számolt önerejének biztosítására. A támogatói döntés született arról, hogy az 
igényelt összegből, az Önerő-támogatói Okirat aláírását követő 30 napon belüli, 

egyes kifizetési igénylésekhez kapcsolódó kifizetésekhez szüksége önerő vissza 
nem térítendő támogatásként igénybe vehető. Bízunk abban, hogy a 30 napon 

túli kifizetésekhez szükséges önerőről hasonló támogató döntés születik. 

Rekultiváció 

II. forduló: Megvalósítás (Kivitelezés) 

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db 

települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása 

A végleges műszaki tartalom a következő: 

Felszámolás, rostálással és válogatással 10 db lerakó: Gyepükaján, 
Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, 
Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár. 

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül 4 db lerakó: Balatonfüred, 
Pápa, Balatonrendes, Tapolca. 

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázelvezető réteggel 4 db lerakó: 
Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Nyárád. 

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázelvezető réteg nélkül 8 db 

lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, 
Nemesgulács, Ukk. 

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel 7 db lerakó: Apácatorna, 
Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa. 

A felszámolásból kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: 

18.165 m3 
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A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - 
390.182 m2 felület, és 3.058.816 m3 hulladék rekultivációját jelenti. 

A projekt bruttó finanszírozású, a támogatás mértéke az elszámolható 
költségek 100 %-a. 

A projekt fontosabb mérföldkövei: 

2011. évi előzmények: 

2011 évben kiválasztásra került a közbeszerzési, a jogi szakértő, valamint a 

projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet. A Kivitelező és Mérnöki 
feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást az 
Ajánlati Felhívás közzétételével decemberben megindítottuk. 

2012. évi tevékenység: 

2012. február 24: A Támogatási Szerződés aláírása, melynek hatályba lépési 

feltétele volt a kivitelezésre vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, 
valamint a kiviteli szerződés együttes (LOT1, LOT2) elfogadott végösszege nem 

haladhatta meg a kivitelezésre vonatkozó támogatási összeget. A Támogatási 
Szerződést a Társulási Tanács felhatalmazása alapján a Társulás elnöke aláírta. A 
támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de 

legfeljebb 3 429 787 912 Ft. 

A Megvalósítási Munkák kezdő időpontja: 2011. április 18. (Közbeszerzési 

szakértő kiválasztása). 

A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró 
elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2015. április 20. 

A Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje: 2015. június 20. 

A Megvalósítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az 

utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett 
zárójelentését elfogadta 

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek 

kerültek meghatározásra: 
Terület-előkészítés, területrendezés  

Építési munkák 
Projektmenedzsment  
Közbeszerzés 

Egyéb projektelem 
Mérnöki feladatok 

Tájékoztatás és nyilvánosság 
Tartalék 
A beruházás elszámolható költségei: 

Várható tevékenység, szerződés 

megnevezése 

Projekt megvalósítás elszámolható 

költségei (nettó, tartalékkeret 

nélkül) 

Kivitelezés (LOT1, LOT2) 2 463 916 260 Ft 

Megelőző, mentő régészet 16 000 000 Ft 

Projektmenedzsment 26 420 000 Ft 

Jogi szakértő 2 380 000 Ft 

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 9 400 000 Ft 

FIDIC mérnök 109 752 000 Ft 

PR feladatok 24 000 000 Ft 
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2012. április 12: Szerződéskötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 
Konzorciummal (Oviber Kft. és RexTerra Kft. konzorciuma). A szolgáltatás 

ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget 
nem haladja meg. 

2012. május 22.: Szerződéskötés a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B 

Konzorciummal (Strabag MML Kft. és Közgép Zrt. konzorciuma). A kivitelezés 
ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget 

nem haladja meg. 

Nyertes ajánlat részfeladatonként az alábbi lerakók rekultivációját tartalmazza 

I. rész 

Gyepükaján, Kiscsősz, Nagyalásony, Pápa, Pápasalamon, Szentimrefalva, 
Zalameggyes, Zalaszegvár, Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, 

Nemeshany, Veszprémgalsa, Nyárád, Csabrendek, Nagypirit, Ukk 

II. rész 

Lovas, Noszlop, Somlóvecse, Balatonfüred, Balatonrendes, Tapolca-Zalahaláp, 
Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Balatonalmádi, Kapolcs, Magyarpolány, 
Nemesgulács, Felsőörs 

2012. június 28.: A szerződések a KEOP Közreműködő Szervezet 
ellenjegyzésével hatályba léptek 

Kivitelezés 
A kivitelező által a projekt keretében teljesítendő feladatok  
- Tervezési és dokumentálási feladatok  

- A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatai 
- Rekultivációs tevékenység végrehajtása 

Tervezési és dokumentálási feladatok  
2012. szeptember 26. A felülvizsgált tervek (kiviteli tervek) átadása a Mérnök 
szervezetnek. 

2012. november 6: Mérnök által véleményezett kiviteli tervek átadása a 
Megbízónak 

A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatok. 
2012. június 28. - 2012. október 15:  
a.) Munkaterületek átadása 

b.) Ingatlanhatárok kitűzése 
c.) Munkaterület átvétel, organizáció, szükséges infrastruktúra kiépítése, 

felvonulási létesítmények telepítése és bontása, munkagépek szállítása, 
mérnök elhelyezése 

Rekultivációs tevékenység végrehajtása 

2012. november 6. Kiviteli tevékenység megkezdése 19 lerakón (LOT1: 
Csabrendek, Dabrony, Dáka, Gyepükaján, Kiscsősz, Nagypirit, Nemeshany, 

Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalameggyes, Zalaszegvár; LOT2: 
Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Felsőörs, Lovas, Noszlop, Somlóvecse). A 
kiviteli munkák a felülvizsgált ütemterv szerint haladnak. 

2012. október 4. A Vállalkozó az első negyedéves beszámolóját határidőre 
leadta, azt a Mérnök és a Megbízó elfogadta. 

Kötelező tájékoztatás 

2012. május 18. Ajánlati felhívás kiküldése  
2012. június 6. Ajánlattételi határidő 
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2012. július 20. Szerződéskötés időpontja. Érvényes ajánlatot a Bakony - 
Balaton Média Kft (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.) tett. A szolgáltatás 

ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt áfa változás miatt 
módosított támogatási keretösszeget nem haladja meg. 
2012. szeptember 25.: Nyitórendezvény időpontja a devecseri könyvtárban 

2012. december 14.: Tájékoztató kiadvány a rekultivációról 

A 2011. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának 

elfogadása 

A Társulás 2011. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás 

Ellenőrző Bizottsága a 2/2012(04. 12.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a 
Társulás Tanácsa a 16/2012(IV.19.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta. 

Társulás pénzügyi helyzete 2012-ben 
A 2012-es évben a Társulás pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémái 
nem voltak. A Társulás minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett. 

 

Veszprém, 2012. december 10. 

 Czaun János s. k. 
elnök 

 


