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BESZÁMOLÓ 

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről 

A Társulás 2013. évi tevékenységét az alábbi négy 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 

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

számú projekt 

A KA projekt megvalósítása: projektzárás, helyreállítás 

A technológia pótlására és fejlesztésére 2012. december 10-én megkötött 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a PROFI-BAGGER Építőipari, 

Gépkereskedelmi Kft. elvégezte a mechanikai csarnokban a sérült technológia 
bontását. Az új technológiai eszközök megrendelését követően helyszínre 
szállításuk megtörtént, beszerelésük megkezdődött.  

A technológia szállítója 2012. április 2-án jelezte, hogy a vezérlések 
összehangolása során neki fel nem róható okból késedelembe esett, ami miatt a 

próbaüzemet nem tudta 2013. április 03-án megkezdeni. A fentiek miatt a 
vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, amelyben a teljesítési 
határidőt 2013. június 7-re módosítottuk.  

A módosított teljesítési határidő előtt 2013. május 30-án a technológia műszaki 
átadás-átvétele megtörtént. 

A kezelőcsarnok használatbavételi engedélyét a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal kiadta, 
ami fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett. 

Üzemeltetés: a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség az Egységes Környezethasználatai Engedélynek az új 

technológia üzemeltetéséhez szükséges módosítását 2013. május 31-én kiadta. 
A létesítményben az üzemeltetés június 1-től a kiadott engedély alapján folyik. 
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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” elnevezésű 
projektben a közbeszerzési eljárások lezárása, folytatása és a megkötött 

szerződések szerinti teljesítés, majd a projektzárás feladatainak ellátása 
jellemezte az ez évi időszakot. 

A projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások: 

A projekthez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket – műszaki ellenőrzés, 
tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás – végző 

vállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzéseket 2011-ben lefolytattuk. 

2012. évben lefolytatott és lezárt eljárások: 

Építés: a pápai térbeton építését végző vállalkozó kiválasztására 

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

Eszközbeszerzés I: 

 laboratóriumi műszerek beszerzése és telepítése. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, a műszaki 

átadás-átvétel megtörtént. 

 1 db kommunális alapgép munkaszerelékekkel beszerzése. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszköz 
átadás-átvétele megtörtént. 

2013. évre átnyúló eljárások: 

Eszközbeszerzés II:  

1. rész: Biohulladék tárolására szolgáló edények (10.000 darab) 

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Polyduct Zrt. 
A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási 

keretösszeget nem haladta meg. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök 
átadás-átvétele megtörtént. 

2. rész: Szelektív hulladékgyűjtő edények 
Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot 

nyújtottak be. Ismételt eljárás került lefolytatásra. 

3. rész: Lakossági hulladékgyűjtő edények 
Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot 

nyújtottak be. Ismételt eljárás került lefolytatásra. 

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 haladta meg. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök 
átadás-átvétele megtörtént. 

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 haladta meg. 
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A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök 
átadás-átvétele megtörtént. 

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 haladta meg. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök 

átadás-átvétele megtörtént. 

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 haladta meg. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult, az eszközök 
átadás-átvétele megtörtént. 

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 nyertese az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot adó MAHIR-Monday konzorcium lett. A 

szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási 
keretösszeget nem haladta meg. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal határidőre megvalósult. 

Eszközbeszerzés megismételt eljárás: 

1. rész: Szelektív hulladékgyűjtő edények 

Az eljárás részfeladata volt Tapolcán 20 db, Veszprémben 70 db szelektív 
gyűjtősziget megépítése. 

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ESE Kft. lett. 
A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási 
keretösszeget nem haladta meg. 

A szerződéskötés időpontja 2013. március 12. Teljesítési határidő: 2013. június 
2. A szállítási ütemterv szerint az edények leszállítása május 31-ig megtörtént, 

Tapolcán a 20 db sziget elkészült, műszaki átadása május 29-én megtörtént. A 
Veszprémben megépítendő szigetek helyszíneinek kijelölése, véglegesítése (a 
belváros rehabilitáció, a szociális rehabilitáció érintettség és a 

közműegyeztetések elhúzódása miatt) hosszú időt vett igénybe, így a 
közútkezelői hozzájárulási kérelmet május 15-én tudtuk benyújtani a 

városüzemeltetési irodára. A közútkezelői hozzájárulást május 31-én kaptuk meg 
így a vállalkozó a munkálatokat addig nem tudta megkezdeni. A május 31-i 
munkaterület átadást követően a Szállítási Szerződés módosításával a teljesítési 

határidőt 80+45=125 napra változtattuk. 
Mivel a szerződésmódosítás következtében a teljesítési határidő túlnyúlt a 

projektzárási határidőn, ezért annak módosítását is kezdeményeztük, amit az IH 
jóváhagyott. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal a módosított határidőre megvalósult, 

az eszközök és a létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént. 
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2. rész: Lakossági hulladékgyűjtő edények 

Az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ESE Kft. lett. 

A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban, az adott feladatra megítélt támogatási 
keretösszeget nem haladta meg. 
A szerződéskötés időpontja 2013. március 12. A teljesítési határidő: 2013. június 

2. 

A teljesítés megfelelő műszaki tartalommal a módosított határidőre megvalósult, 

az eszközök és a létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént. 

Ellenőrzés: 2013. augusztus 22-én a Közreműködő Szervezet Záró helyszíni 
ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. 

Önerő biztosítása: A Társulási Tanács 43/2012 (X.19.) ÉBRSZHK-TT határozata 
szerint az 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 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 2012. november 28-án megjelent 
tájékoztató szerint, lehetőség volt a pályázat részeként benyújtott CBA-ban 

szereplő finanszírozási hiány alapján meghatározott támogatási arányra történő 
átszámítást célzó Támogatási Szerződés módosítására. A Társulás élt a 

lehetőséggel és a pályázat részeként benyújtott CBA-ban szereplő finanszírozási 
hiány alapján meghatározott támogatási arányra történő átszámítás megtörtént, 
ennek megfelelően Támogatási Szerződés második, az új támogatási rátát 

(84,942172%) tartalmazó módosítása aláírásra került. Ennek megfelelően a 
projekt sajátforrás igénye az alábbiak szerint alakult: 

Eredetileg szükséges saját forrás 79,4% támogatási rátával: 642.977.370,- Ft. 

Saját forrás szükséglet 84,9% támogatási rátával: 470.372.290,- Ft. 

Ténylegesen szükséges saját forrás (szerz. alapján): 460.385.131,- Ft. 

A Társulás által fizetett saját forrás: 19.282.251,- Ft. 

EU Önerő Alapból igényelt saját forrás: 441.102.880,- Ft. 

Projektzárás: A határidőre benyújtott Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és a 
hozzá kapcsolódó Záró Kifizetési kérelem elfogadásával a projekt lezárul. 

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, 

Balatonrendes, Pápa, Tapolca. 

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázelvezető réteggel: 4 db 

lerakó: Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Nyárád. 
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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 végleges műszaki tartalom szerint a felszámolásból kikerülő kezelendő 
hulladék tervezett teljes mennyisége: 18.165 m3 

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: 

Előzmények: 

2011. év  

A közbeszerzési és jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat 
ellátó szervezet kiválasztása, szerződéskötés 

2012. év  

2012. február: A Támogatási Szerződés aláírása 
2012. április: Szerződéskötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 

Konzorciummal (Oviber Kft és RexTerra Kft konzorciuma)  
2012. május: Szerződéskötés a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B 
Konzorciummal (Közgép Zrt és Stabag MML Kft konzorciuma) mindkét rész 

tekintetében (LOT1, LOT2) 
2012. június: A szerződések a KEOP Közreműködő Szervezet ellenjegyzésével 

hatályba léptek 
2012. július: Kötelező tájékoztatási feladatok ellátására szerződéskötés 

2012. november: Mérnök által véleményezett kiviteli tervek átadása a 

Megbízónak, kivitelezés megkezdése 19 db lerakón. 

Rekultivációs tevékenység, kivitelezés folytatása 

2013. év 

14 db hulladéklerakó kiviteli munkáinak megkezdése, és a 2012-ben megkezdett 

19 db lerakó kivitelezésének folytatása. 

LOT1 

Apácatorna: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 

megtörtént.  

Csabrendek: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 

megtörtént.  

Dabrony: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 24-

én megtörtént.  

Dáka: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel szeptember 24-én 

megtörtént.  

Gyepükaján: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 

megtörtént. 

Hosztót: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 

megtörtént.  
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Káptalanfa: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 25-

én megtörtént.  

Kiscsősz: Felszámolás megtörtént, a területi rekultiváció munkái elkészültek, a 

műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 25-én megtörtént.  

Nagyalásony: Felszámolás megtörtént, a területi rekultiváció munkái is 

elkészültek, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 24-én megtörtént 

Nagypirit: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 

megtörtént.  

Nemeshany: Az egyszerűsített rétegrend kialakítása megtörtént, a területi 

rekultiváció, rézsűvédelem, füvesítés megtörtént, a műszaki átadás-átvétel 

2013. szeptember 25-én megtörtént.  

Nyárád: A rekultivációs feladatok megvalósultak, a műszaki átadás-átvétel 

2013. szeptember 24-én megtörtént.  

Pápa: Az átmeneti rétegrend kialakítása elkészült, a gázgyűjtő és fáklyázó 

rendszerkialakítása folyamatban van.  
Pápasalamon: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel 2013. 

szeptember 24-én megtörtént.   
Szentimrefalva: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel 2013. 
szeptember 24-én megtörtént.  

Ukk: A lerakó elkészült, a műszaki-átadás 2013. szeptember 25-én 
megkezdődött és szeptember 30-ig befejeződött.  

Veszprémgalsa: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 
24-én megtörtént.  
Zalameggyes: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel 2013. 

szeptember 25-én megtörtént.  
Zalaszegvár: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel 2013. 

szeptember 25-én megtörtént.  
 

LOT2 

Bakonybél: A teljes rétegrend és a területi rekultiváció kialakítása megvalósult. A 
lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 25-én 
megtörtént.  

Bakonynána: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 
25-én megtörtént. A Megvalósulási Dokumentáció elkészült, a környezetvédelmi 

hatósághoz 2013. november 8-án benyújtásra került. 
Balatonalmádi: A hulladéktest és a rekultivációs rétegrendek kialakítása 
megtörtént, műszaki átadása ebben az évben tervezett.  

Balatonfüred: A hulladék áthalmozási feladatok és a hulladéktest formázási 
feladatok megvalósultak.  Az átmeneti záró réteg befejezése, és a gázgyűjtő és 

fáklyázó rendszer kialakítása folyamatban van. 
Balatonrendes: Átmeneti záró réteg kerül kialakításra. A kivitelező felvonult a 
lerakóra, áthalmozási tevékenység folyamatban.  

Devecser: Teljes rétegrend kialakítása megtörtént, figyelő kutak kialakítása van 
folyamatban. 

Felsőörs: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 
megtörtént.  
Kapolcs: A kivitelező felvonult a lerakóra. Hulladéktest kialakítása megtörtént, 

rekultivációs rétegrendek és a figyelő kutak kialakítása folyamatban 
Lovas: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 

megtörtént.  



 

 

 

7 

Magyarpolány: Teljes rétegrend elkészült, füvesítés, rézsűvédelem befejeződött, 
a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 25-én megtörtént.  
Nemesgulács: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 

30-án megtörtént.  
Noszlop: Felszámolás megtörtént, a műszaki átadás-átvétel 2013. szeptember 
24-én megtörtént.  

Somlóvecse: A lerakó elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2013. június 28-án 
megtörtént.  

Tapolca: Kiegyenlítő réteg elkészült, a gázgyűjtő és fáklyázó rendszer kialakítása, 
valamint a működő depóniával érintkező oldalon a szigetelő réteg kialakítása 
folyamatban. 

Az átadott lerakók Megvalósulási Dokumentációi elkészültek, a környezetvédelmi 
hatósághoz 2013. november 8-án benyújtásra kerültek. 

Pénzügyi teljesítés alakulása (2012, 2013 év) 

Tevékenység, 
szerződés 

megnevezése 

Projekt megvalósítás 

elszámolható költségei 
(bruttó, tartalékkeret 

nélkül) 

/Ft/ 

Elszámolt költségek 

(bruttó) 
 alakulása 

2013. december 31-ig 

/Ft/ 

Kivitelezés (LOT1, 

LOT2) 

3.102.157.848 

 

1.823.618.406 

 Megelőző, mentő 
régészet 

20.320.000 
 

0 

Projektmenedzsment 33.433.400 

 

25.280.000 

Jogi szakértő 2.975.000 

 

1.889.000 

Közbeszerzés 11.750.000 
 

8.717.500 
. FIDIC mérnök 112.298.935 

 

55.626.000 

PR feladatok 30.060.900 

 

22.371.050 

Összesen 3.312.996.083 
 

1.937.501.956 
 

A Kivitelezés soron elszámolt költségek a 2013. szeptember 30-ig elvégzett 

feladatok ellenértéke. 

A 2013. IV. negyedévben elvégzett feladatok elszámolása 2014. I. negyedévben 

történik, ami a 2014. évi elszámolásban jelenik meg.  

 

Összegezve: 

LOT1 szerződésben (19 lerakó) Pápán történik munkavégzés, 18 db lerakó 

műszaki átadás átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a 

környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek. 

LOT2-ben (14 lerakó) Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonrendes, Kapolcs, 

Tapolca lerakókon van munkavégzés, valamint a devecseri lerakón a figyelő 

kutak kialakítása ebben az évben megtörténik. 8 db lerakó műszaki átadás 

átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi 

hatósághoz benyújtásra kerültek. 

7 db lerakó átadása (LOT1, LOT2) az aktualizált ütemterv szerint legkésőbb 

2014-ben megtörténik.  

A projekt befejezésének tervezett határideje a Támogatási Szerződés szerint: 

2015. június 20. A kivitelezés jelenlegi állapota szerint a projekt 

előrehaladottabb, a projektzárás ezért várhatóan 2014-ben megtörténik. 

A kifizetések a teljesítéssel arányban vannak. 
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KEOP-1.1.1/C/13 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én KEOP-1.1.1/C/13 

kódszámon meghirdette a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívást. 
A pályázati felhívás alapján EU támogatások felhasználásával, kiemelkedően 

magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), lehetőség nyílik a 
települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.  

 
Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás élve a pályázati lehetőségekkel, Megvalósíthatósági 

Tanulmányt és költség-haszon elemzést készített hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztésére. A pályázat a 22/2013.(VII.11.)ÉBRSZHK-TT 

határozat szerint, nettó 1.385.945 eFt. elszámolható összköltséggel július 22-én 
benyújtásra került. A pályázati dokumentáció benyújtását követően a pályázatot 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámon regisztrálták. A pályázat hiánypótlását 
határidőre, augusztus 28-án benyújtottuk. A pályázattal kapcsolatos tisztázó 
kérdésekre adott válaszokat határidőre, október 28-án benyújtottuk.  

A pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a Társulást 
alkotó Tagönkormányzatok támogatása is szükséges. A tagönkormányzatok 

támogató határozatának meghozatalához szükséges előterjesztést 2013. 
szeptember 25-én kiküldtük. A beszámoló készítéséig 120 település képviselő-
testülete fogadta el és küldte meg a támogató határozatot. 

Társulási Megállapodás módosítása 

A 2011. december 19-én elfogadott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) következtében 2013. január 1. napjától már 
nem hatályos a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény.  

Az Mötv átmeneti rendelkezések 146.§-a előírja, hogy a törvény hatálybalépése 
előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek 

felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény 
hatálybalépését követő hat hónapon belül. 

A Társulási Tanács a 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával 
kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását. A módosítás hatályba 
lépéséhez szükséges, valamennyi, 158 tagönkormányzat képviselő-testülete 
általi elfogadása 2013. november 18-án valósult meg, a módosítás ekkor lépett 

hatályba. 

A rezsicsökkentés hatása 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj 
megállapításának 2013-2014. évre vonatkozó átmeneti szabályait alkalmazva az 

Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer területén is a 2013. július 1-től 
alkalmazandó díjat a 2012. április 14-i díj 4.2 %-al növelt mértékének a 90 %-
ában kellett megállapítani. 

Az Észak-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer az új 
szakmai, műszaki tartalommal 2012. július 1. napjával kezdte meg 

működését, a rendszerhez kapcsolt közszolgáltatási díj ekkortól került 
bevezetésre, ezért a rezsicsökkentés viszonyítási időpontjaként meghatározott, 
az indokolt díjemelést megelőző 2012. április 14-i időpont azt eredményezi, hogy 
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a 10 %-os rezsicsökkentés hatása a társulás területén lényegesen 
magasabb, átlagosan mintegy 35%, aminek következtében az üzemeltetés 

költségeinek forrásai a lakossági díjból teljes körűen nem biztosítottak. 

A Társulás a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól 
szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján számíthat arra, 

hogy az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer közszolgáltatóinak 
támogatása - a rendszer üzemeltetéséhez szükséges mértékben - biztosított lesz 

a hulladéklerakási járulékból befolyt összegből. 

A hulladéklerakási járulék felhasználásának részletes szabályai még nem kerültek 
kidolgozásra, elfogadásra ezért a támogatási igényünket csak jelezni tudtuk, 

formálisan igényt benyújtani nem tudtunk. A részletes szabályok kidolgozásáig – 
ami után nyílik lehetőség a kifizetések teljesítésére – a közszolgáltatást a korábbi 

színvonalon a más célt szolgáló pénzeszközök belső átcsoportosításával 
időlegesen tudjuk (tudtuk) biztosítani. 

A közszolgáltatók Ht. rendelkezéseinek való megfelelése 

 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel a Remondis Tapolca 
kivételével a szolgáltatók teljes körűen rendelkeznek 

 az OHÜ által kiállított minősítő okiratok megszerzése folyamatban van. A 
szolgáltatók a közszolgáltatási engedélyek birtokában benyújtották az OHÜ 

irányába a minősítési kérelmeiket. OHÜ által kiállított minősítő okirattal a 
KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft., a PROBIO Balatonfüredi 
Településüzemeltetési Zrt., ”VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., 

„AVAR-Ajka” Városgazdálkodási Kft. rendelkezik, a többi közszolgáltatási 
engedéllyel rendelkező konzorciumi tag minősítési eljárása folyamatban 

van. A feltétel teljesítése várhatóan határidőre megtörténik, mivel a 
törvény rendelkezése szerint: a törvény hatálybalépésekor, és azóta 

folyamatosan működő, a települési önkormányzattal megkötött érvényes 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel és 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely 2014. január 1-jén az OHÜ által kiállított minősítő 
okirattal nem rendelkezik, 2014. július 1-jéig a minősítő okiratot beszerzi. 

 hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. január 1-jétől csak az a 
nonprofit gazdasági társaság végezhet. A közszolgáltatási engedéllyel 
rendelkező konzorciumi tagok nonprofit gazdasági társasággá alakítása 

folyamatban van. 

Egy, az országgyűlés előtt lévő még el nem fogadott törvénymódosítás szerint a 

nonprofittá válás határideje 2014. június 30-ra változik. 

A Remondis Tapolca tulajdonosi szerkezete nem felelt meg a 2012. évi CLXXXV. 
törvény (Ht.) 81. § (1) bekezdés előírásainak, ezért hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási engedélyt az illetékes hatóságtól nem kaphatott, ezért a 
Társulási Tanács 25/2013 (VII. 30.) ÉBRSZHK-TT határozata alapján a Remondis 

Tapolca Kft.-vel – mint konzorciumi taggal – a közszolgáltatási szerződés, a 
gyűjtés-szállításra vonatkozóan, 2013. július 30. napjával – 6 hónapos törvényi 
felmondási idővel – felmondásra került. 

A Remondis Tapolca a Remondis Magyarország Holding Kft. részeként a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére értékesítésre kerül. 

Ezzel a Remondis Tapolca tulajdonosi szerkezete megfelel a 2012. évi CLXXXV. 
törvény (Ht.) 81. § (1) bekezdés előírásainak, ezért a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedélykérelme iránt indított, felfüggesztett eljárás 



 

 

 

10 

lefolytatható és az illetékes hatóságtól a felmondási idő lejárta előtt 
közszolgáltatási engedélyt kaphat. Amikor a Remondis Tapolca rendelkezik a 

közszolgáltatási engedéllyel, megszűnik a felmondási ok, a társulás a 43/2013 
(XI.27.) ÉBRSZHK-TT alapján a felmondás másik fél általi hozzájárulással való 
visszavonását kezdeményezi. 

A 2012. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának 
elfogadása 

A Társulás 2012. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás 
Ellenőrző Bizottsága a 2/2013.(04. 12.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a 

Társulás Tanácsa a 10/2013.(IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta. 

Társulás pénzügyi helyzete 2013-ban 

A 2013-as évben a Társulás pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémái 
nem voltak. A Társulás minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett. 
 

Veszprém, 2013. december 10. 

 Czaun János s. k. 

elnök 
 


