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Tárgy:  Beszámoló a Polgármester Társulásban végzett 2016. évi munkájáról 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Hosszas előkészítés után Társulás 100%-os tulajdonában lévő a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító 
Kft. (ZJH Kft.) megkötötte az üzemeltetési szerződést a tendernyertes Duna-Vértes Üzemeltető 
Konzorciummal. Az egységes környezethasználati (IPPC) engedély felülvizsgálati dokumentációjának 
jóváhagyása, valamint a szükséges hatósági engedélyek 2016. augusztus 18-án kiadásra kerültek. 
Jogerőre emelkedésük, valamint a szükséges előkészítő munkák lezárása után, szeptember első 
felében kezdte meg az Üzemeltető a létesítmények üzemeltetését. A korábbi társulási döntéseknek 
megfelelően a „Duna-Vértes Köze" projektben (KEOP) az alábbi létesítmények kerültek üzembe 

helyezésre: 
 

- Tatabányai Regionális Hulladékkezelő Központ (mechanikai előkezelő, hulladéklerakó, kézi 
utóválogató) - TbRHK; 

- Szentendrei átrakóállomás; 

- Hulladékudvarok - 6 db (Tatabánya Búzavirág utca, TbRHK, Kisbér, Csákvár, Pilisvörösvár, 
Nyergesújfalu). A hulladékudvarok nyitása későbbre várható a területileg illetékes 
közszolgáltatókkal megkötendő alvállalkozói-üzemeltetési megállapodások és a szükséges 
engedélyek beszerzésétől függően. 

 

Az eredeti „nagyrendszer" ketté bontása után a többi - részben már elkészült és tervezett - 
létesítmény átadása, üzembe helyezése a „Vértesalja" projekt keretében, KEHOP támogatásokból 
jövőre várható. Ezek: 

 

- Bicskei Mechanikai előkezelő mü; 

- Komposztáló művek (Komárom, TbRHK); 

- Hulladékudvarok - 3 db (Komárom, Szentendre, Tarján). 
 
A tagönkormányzatok a megkötött szerződések alapján kötelesek a közszolgáltatás keretében 
gyűjtött hulladékot az elkészült létesítményekbe szállíttatni. A Duna Vértes  projektben elmaradt 
eszközbeszerzéseket - mint például a Budakalászon is kiosztandó komposztládák - a Vértesalja 
projektbe tervezik átemelni és vélhetően új  közbeszerzési eljárás lefolytatásával beszerezni, 
melynek időpontja nem ismert. 
A Társulás ügyeivel kapcsolatban keletkezett előterjesztéseket a Képviselő-testület több alkalommal 
tárgyalta 2016. évi ülésein.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester Duna - Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2016. október 14. 

Rogán László 
polgármester 


