2022. október 20-án aktuális információk
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni
közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerről
A projektet Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.
I.

Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 4. számú módosítás, 2022.08.16.
Támogatás összege: 3 321 465 885 Ft
Összköltség: 3 716 645 304 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.17.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.10.01.
II.

Műszaki tartalom

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás területén található 158 település hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására
létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer elemeként 2010 évben kerültek átadásra az
ISPA/KA projekt keretében épült létesítmények és megtörténtek az üzemeltetéshez szükséges
eszközbeszerzések. A hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkja a 2012-2013-as időszakban
KEOP forrásokból a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök beszerzésekkel és a
vegyesen gyűjtött hulladék válogatótechnológia fejlesztésével bővült. 2015-ben szintén KEOP
forrásból további, a vegyesen gyűjtött hulladék begyűjtő-szállító eszközrendszerének
fejlesztésére került sor.
Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások, az OHKT előírásainak való megfelelés
további fejlesztéseket tesz szükségessé és indokolttá.
A jelenlegi projekt másik alapvető célkitűzése a költség-hatékonyság javítása. A
közszolgáltatónak a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján a Koordináló szerv
által megállapított szolgáltatási díjból kell fedeznie az OHKT-nak megfelelő szolgáltatási
színvonalon elvégzett közszolgáltatás költségeit. Ezért elengedhetetlen a költségek mérséklése.
A projekt célja a minél magasabb szintű hulladékkezelés megvalósítása és a költséghatékonyság növelése mellett a hiányzó kapacitások megteremtése.

Projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:
A gyűjtőkörzetekben hulladékudvarok megépítése, valamint az üzemeltetéshez szükséges
eszközök beszerzése. A projekt helyszínek területeinek tulajdonosai önkormányzat, vagy a
Társulás.
Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán lévő válogatóüzemekben az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt
hulladék báláinak tárolására alkalmas kapacitás kiépítése. Az érintett területek önkormányzati,
vagy társulási tulajdonban vannak.
Tapolcai (Zalahaláp) manipulációs tér kiépítése szükséges, ahol az üveg hulladék átrakása
történik.
A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a manipulációs térre és
tárolótérre van szükség. A telep üzembiztonságának és kihasználtságának növeléséhez további
mobil zöldhulladék kezelő gép beszerzése indokolt. A hatékonyság növelésével együtt a
technológiai folyamathoz szükséges víz mennyiségének a korábbi projektben kiépített
csapadékvíz tároló mellett egy fúrt kút biztosításával a leghatékonyabb. A telepen meglévő,
nem a projektek keretében létesített hídmérleg mostanra elavult, nem illeszthető a többi öt
telephelyen lévő mérlegrendszerhez, így annak cseréje indokolt.
A veszprémi kéziválogató technológiája korszerűtlen és nem hatékony (munkaerőhiány, egyéb
emberi tényezők). A jelenlegi hulladékmennyiség, továbbá a még kalkulált további növekmény
feldolgozása csak gépesítéssel biztosítható.
A válogató és átrakó, hulladékudvarok működtetéséhez szükséges munkagépek
(homlokrakodó, kitológémes rakodó) beszerzése, ahol indokolt.
A házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék (beleértve zöldhulladékot is) begyűjtéséhez
szükséges további edények, konténerek és gyűjtőjárművek beszerzése.
A konténer egyedi azonosítási rendszer kiterjesztése.
III.

Projekt státusza:

Kivitelezés
A tervezésre és kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés a Mészáros és Mészáros Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, mint a nyílt, uniós értékhatárt elő közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevőjével 2020. január 24-én került aláírásra, és 2020.05.28-i nappal
hatálybaléptetésre. A szerződés ellenértéke nettó 2 751 800 214 Ft.
Kivitelezési helyszínek:
- Hulladékudvarok: Ajka, Veszprém, Zirc, Zalahaláp
- Pápa
- Balatonfüred, Veszprém:
o rész műszaki-átadás-átvételi eljárás, Veszprém Hulladékkezelő Központ
technológia fejlesztése – gépek beszerzése, beépítése – 2021.06.17-én.
A beruházás jelenlegi műszaki készültségi fok: 100%
Vállalkozó 2022.04.27-i dátummal jelentette készre a kivitelezési munkákat, mely
műszaki átadás-átvételek ezen a napon kezdődtek meg az alábbi helyszíneken:
•

Zalahaláp 010/31 hrsz. bálatároló és manipulációs terület;

•
•
•
•
•
•
•

Pápa 6918 hrsz. bálatároló;
Ajka 039 hrsz. hulladékudvar;
Ajka 778 hrsz. hulladékudvar;
Balatonfüred 087/1 hrsz. komposztáló tér bővítés, hídmérleg, kút;
Veszprém 3044 hrsz. hulladékudvar;
Zirc 07/046 hrsz. hulladékudvar;
Veszprém 2170 hrsz. transzformátor állomás;

A kivitelezés II. ütemére (Királyszentistván) vonatkozó műszaki tartalom kidolgozása,
előzetes költségbecslés meghatározása folyamatban van.
Eszközbeszerzés
Járművek: A gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére irányuló szerződés a Seres Kft-vel
2018.05.23-án aláírásra került. A szerződés ellenértéke nettó 383 200 000 Ft.
A járművek (összesen 9 db) 2018.12.06-ig szerződésszerűen leszállításra kerültek,
elszámolásuk megtörtént. A szerződésben foglalt szállítási kötelezettségek teljesültek.
A szerződés keretében leszállított járművek:
Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6X2 gyűjtőjármű 2 db
Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4X2 gyűjtőjármű 4 db
Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4X4 gyűjtőjármű 1 db
Emelőhátfalas, zárt, 2 tengelyes, 4X2 gyűjtőjármű 1 db
Billenőplatós, 2 tengelyes (4X2 szállító jármű) 1 db
Edényzetek:
A műszaki tartalom véglegesítése megtörtént. Társulás a jóváhagyását 2021.06.07-én
megküldte az NFP részére. Az indikatív árajánlatok beérkeztek, az eljárás becsült értéke
meghatározásra került. Jelenleg a közbeszerzési dokumentáció véglegesítése van folyamatban.
Egyéb gépek
A műszaki tartalom véglegesítése a királyszentistváni fejlesztéshez kapcsolódik. 2022.04.28án a műszaki tartalom véglegesítésre került, továbbá az indikatív árajánlatok beérkezése
folyamatban van.

