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Tárgy:  Beszámoló a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási 

Tanács 2016 decemberi üléséről 
 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa 2016 december 12.-én 
ülést tartott a Tatabányai Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  
Az ülésen az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra: 
1./ Földhasználati szerződések módosítása: 
A Társulás a projekt keretében megvalósuló (megvalósítani tervezett) létesítményekhez 
szükséges ingatlanok tulajdonjogával nem rendelkezett, és a szükséges ingatlanok 
megvásárlásának finanszírozását az érintett tagönkormányzatoktól a pályázatból nem 
lehetett finanszírozni, a beruházáshoz szükséges ingatlanokat földhasználati szerződések 
megkötésével biztosította. 
2./ Tájékoztató a tagönkormányzatok Társulás felé fennálló tartozásáról: 
A korábbi társulási ülésen elhangzott kérésnek megfelelően a fennálló tartozásokat 
felülvizsgálata megtörtént, hogy minden tagönkormányzat értesülhessen a nyilvántartott 
tartozása vagy túlfizetése mértékéről. Budakalász Város Önkormányzatának a Társulás felé 
nincsen fennálló tartozása. 
3./ Tájékoztató a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt jelenlegi állásáról és döntés a 
megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Megállapodásról: 
A Vértesalja kiemelt projekt előkészítési fázisára vonatkozóan a Társulás tavaly 
novemberben konzorciumi megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft.-vel (NEFPI), mely alapján a Támogatási Szerződés (TSZ) kötési kérelmet a 
NEFPI nyújtotta be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. 
4./ 2017. évi költségvetés tervezet: 
A 2017. évi költségvetési koncepciót elkészült, melyet a Társulási Tanácsnak kell elfogadni. A 
Társulás költségvetését az előző években főként az európai uniós forrásból megvalósuló 
KEOP projektek kivitelezési és pénzügyi ütemezése határozta meg, de az idei évben már 
számolni kellett a rendszer üzemeltetésével járó bevételekkel és kiadásokkal is, melyek 
sajnos bár a számlákat mindkét részről kiállítottuk eddig pénzügyileg nem valósultak meg. A 
2017-es pénzügyi évben is megtervezésre kerültek ezek az összegek. 
5./ Mérnök szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása: 
„A Duna-Vértes Köze Mérnök Konzorciummal megkötött szerződés 1. sz. módosításának 
aláírása sajnálatos ok miatt vált szükségessé, mert Pénzes László Projektvezető Mérnök 
2016.08.10-én elhalálozott. Ennek okán Megbízott a Szerződésben megadott, a projekt 
mérnöki feladatait végző állomány tekintetében Pénzes László Projektvezető Mérnököt a 
kiírási feltételeknek szintén megfelelő Bocskai Zoltánnal kívánja helyettesíteni.” 
6./ Tájékoztató az üzemeltetésről: 
Tatabányán megvalósult Regionális Hulladékkezelő Központ (RHK) üzemeltetését a 
közbeszerzési pályázat nyertese a Duna Vértes Üzemeltető Konzorcium – teljes körűen 
meghatalmazott vezetője a Vértes Vidéke Nonprofit Kft. - a szükséges engedélyek beszerzése 
után megkezdte. Az egyéb létesítmények (átrakó állomás, hulladékudvarok) üzemeltetésére 
az engedélyek beszerzését követően kerülhet sor. Az üzemeltetésre komoly hatással vannak 
a vonatkozó új jogszabályok, ezek alapján különösen a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tevékenysége. A jelenlegi átmeneti helyzetben a 
közszolgáltatók 2016 októberéig az NHKV-től egyelőre csak előleget kaptak a közszolgáltatási 



tevékenységük finanszírozására. Nem nyújt fedezetet a korszerű rendszer üzemeltetésének 
megnövekedett költségeire, így jelentős a likviditási hiány. 
 
Az ülésen készült jegyzőkönyvet, és a napirendek tárgyalása során elfogadott határozatokat 
az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 
 
 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Duna - Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2016 december 12.-én tartott ülésén tárgyaltakról, 
és a született döntésekről szóló beszámolót. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2017. január 

Rogán László 
Polgármester 

 






























































































