
 JEGYZŐKÖNYV 
készült az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács 

2015. október 28–án 1300 órakor 
megtartott tanácsülésén 

Az ülés helye: VKSZ földszinti tárgyaló Veszprém, Házgyári út 1. 

Jelen vannak:  Czaun János, elnök, Veszprém térségi képviselő; 

 Lévai József, Tapolca térségi képviselő; 

Unger Tamás, Pápa térségi képviselő; 

Dr. Bóka István, Balatonfüred térségi képviselő; később érkezett 

Venczel Antal, Ajka térségi képviselő; 

További jelenlévők: 

Kalocsai Tímea Projekt Megvalósító Szervezet; 

Zbiskó Lászlóné, 

Farkas László Tiszta Európa Kft. 

Bagoly László könyvvizsgáló 

Czaun János: Köszöntötte a jelenlévőket megállapította, hogy a tanácsülés 

határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontra. 

Napirendi pontok: 

1. Bálatároló építés Vállalkozási Szerződés módosítása 

2. mechanikai csarnok művezetői konténer átvétele 

3. KEOP-1.1.1/C projekt Áfa finanszírozás módosulása 

4. A pápai átrakó állomás felújítása 

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról: 

52/2015(X.28.) ÉBRSZHK-TT határozat 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Tanácsa elfogadja a 2015. október 28-i tanácsülés napirendi pontjait. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czaun János Társulási Elnök 

A Szavazás eredménye: 

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0 

a határozat egyhangúlag elfogadva 

1. Bálatároló építés Vállalkozási Szerződés módosítása 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Tanácsa 51/2015(X.01.) ÉBRSZHK-TT határozatával jóváhagyott, a bálatároló 

építésére a PRACTICAL Kft-vel megkötött Vállalkozási Szerződés alapján folytatott 

kivitelezés során kialakult helyzet a Vállalkozási Szerződés módosítását teszi 

szükségessé. 

A Vállalkozó 2015. október 2. napján jelezte, hogy a tükör kiszedése közben ismeretlen 

(idegen) üzemben lévő közművet, 300-500-as nyomott szennyvízvezetéket talált. A 

műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján a közmű kiváltása nem volt lehetséges, a 

közművel érintett területen a kivitelezés nem volt megvalósítható. A kieső terület 

helyhiány miatt a kivitelezés máshol nem volt pótolható, a kivitelezési munka részben 

lehetetlenült, emiatt a Megrendelő bálatároló területét a műszaki ellenőr javaslatára 600 

m2-el csökkentette. A műszaki tartalom változása miatt – a Vállalkozó által eredeti 

ajánlatában kalkulált, négyzetméterenkénti nettó 13.800,- HUF egységárral számolva – a 

nettó vállalkozási díj 8.280.000,- HUF-tal való leszállítása vált szükségessé. 

Vállalkozó a műszaki tartalom és a vállalkozási díj csökkentéséhez hozzájárult. 



2 

 

 

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról: 

53/2015(X.28.) ÉBRSZHK-TT határozat 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy bálatároló kivitelezésére a 

PRACTICAL Kft-vel megkötött Vállalkozási Szerződés nettó 71.707.680,- Ft.-ra csökkent 

vállalkozási díjat tartalmazó 1. számú módosítását aláírja. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Czaun János Társulási Elnök 

A Szavazás eredménye: 

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0 

a határozat egyhangúlag elfogadva 

2. mechanikai csarnok művezetői konténer átvétele 

Üzemeltető az üzemeltetési tapasztalatokra hivatkozva korábban jelezte, hogy a 

mechanikai csarnokban szükséges művezetői konténer telepítése, mivel a művezető 

részéről a technológiai sor és a kiszolgáló személyzet folyamatos felügyelete így 

valósítható meg. Az ÉBH NKft. az művezetői konténer telepítését, mint idegen területen 

végrehajtott beruházást a tulajdonos jóváhagyása mellett megvalósította, és annak 

ellenértékét kifizette. A tulajdonviszonyokból adódó későbbi bonyodalmak elkerülése 

érdekében célszerű az ÉBH NKft. által még üzembe nem helyezett eszköz megvásárlása a 

bálatároló építésénél keletkezett pénzmaradvány terhére. A művezetői konténer ára a 

tartószerkezettel együtt: nettó 4.399.844,- Ft. 

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról: 

54/2015(X.28.) ÉBRSZHK-TT határozat 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az ÉBH NKft-vel a mechanikai 

csarnokban létesített művezetői konténer – a tartószerkezetével együtt – 

megvásárlásáról szóló, nettó 4.399.844,- Ft. ellenértéket tartalmazó megállapodást 

aláírja. 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Czaun János Társulási Elnök 

A Szavazás eredménye: 

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0 

a határozat egyhangúlag elfogadva 

3. KEOP-1.1.1/C projekt Áfa finanszírozás módosulása 

A Társulási Tanács 2015. október 1-i ülésén a 46/2015(X.01.) ÉBRSZHK-TT határozattal 

felhatalmazta a Társulás elnökét, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projektszámú „Az 

Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” 

elnevezésű projekt beszerzései Áfa tartalmának átmeneti finanszírozásához nyújtott, 

35.000 eFt. kölcsönről szerződést kössön Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával. A szerződés és az aláírásához szükséges közgyűlési felhatalmazásról 

szóló előterjesztés előkészítése során Veszprém Megyei Jogú Város jelezte, hogy a kért 

összeget nem költsön, hanem visszatérítendő támogatásként kívánja nyújtani a 

Társulásnak. A Társulás a részére folyósított visszatérítendő támogatás összege után – a 

folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig – évi 6 % mértékű kezelési költséget fizet 

az Önkormányzat részére. A Társulás elnökének a korábbi határozatban adott 

felhatalmazás a fenti tartalmú megállapodás aláírására nem megfelelő, ezért annak 

aláírására új felhatalmazás szükséges. 
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Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról: 

55/2015(X.28.) ÉBRSZHK-TT határozat 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Tanácsa a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projektszámú „Az Észak-balatoni 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” elnevezésű projekt 

beszerzései Áfa tartalmának átmeneti finanszírozásához Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által nyújtott 35.000 eFt. visszatérítendő támogatásról szóló (a 

határozathoz mellékletként csatolt) megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 

Társulás elnökét a megállapodás aláírására és felkéri, hogy a megállapodásban foglaltak 

végrehajtására intézkedjen. 

Határidő: a megállapodás aláírására: 2015. november 15. 

további határidők a megállapodás szerint. 

Felelős: Czaun János Társulási Elnök 

A Szavazás eredménye: 

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0 

a határozat egyhangúlag elfogadva 

4. A pápai átrakó állomás felújítása 
A pápai átrakó állomás gyakori meghibásodása miatt műszaki felmérést kértünk a 

MÁHLFERRO Gépészeti Kivitelező és Szolgáltató Kft-től (8220 Balatonalmádi, Szivárvány 

utca 7.) A műszaki felmérés alapján az elvégzendő munkák nem karbantartási, hanem 

felújítás jellegűek, tehát azok finanszírozását a Társulásnak kell vállalnia a pótlási alap 

terhére. 

A vállalkozó a műszaki javaslat elfogadása után a tömörítő gép javítására és a 

hidraulikus útváltó szelep cseréjére a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt árajánlatot 

adta. 

Czaun János: szavazást kért a napirendi pont határozati javaslatról: 

56/2015(X.28.) ÉBRSZHK-TT határozat 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy MÁHLFERRO Gépészeti 

Kivitelező és Szolgáltató Kft-vel a tömörítő gép javítását és annak ellenértékeként nettó 

970.000,- Ft. vállalási árat tartalmazó továbbá a hidraulikus útváltó szelep cseréjét és 

annak ellenértékeként nettó 812.300,- Ft. vállalási árat tartalmazó vállalkozási 

szerződést aláírja. 

Határidő: 2015. november 10. 

Felelős: Czaun János Társulási Elnök 

A Szavazás eredménye: 

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0 

a határozat egyhangúlag elfogadva 

Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést. 

Készítette: 

  

   

Farkas László 

 

k.m.f.  

Ellenőrizte:  Hitelesítette: 

   

Unger Tamás 

 

 Czaun János 

Elnök 

 


