
 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítására kötött Vállalkozási 

Szerződésben meghatározott próbaüzemet követően, az átadás-átvételi eljárás 
lefolytatása alatt rendkívüli esemény történt. A Királyszentistváni Regionális 

Hulladékkezelő Központ mechanikai válogatócsarnok fogadóterében 
(2011.05.10-én 22 óra után) üzemen kívüli időszakban tűz keletkezett. Ennek 
következtében a létesítmény – a működőképességet biztosító teljes 

helyreállításig – alkalmatlanná vált az üzemszerű működésre. 

A próbaüzem lezárásának időpontja 2011. április 30-a volt. A próbaüzemet 

lezáró, 2011. május 12-én kelt jegyzőkönyvben az került rögzítésre, hogy az 
átadás-átvételi igazolás feltételeit Vállalkozó 2011. április 30-án teljesítette. Az 
üzemeltetést nem gátló, még fennálló kisebb hibák, hiányosságok kijavításának 

határidejét a tűzesetre tekintettel a felek külön megállapodásban rögzítik. A 
jegyzőkönyvben a felek rögzítették, hogy az átadás-átvételi igazolás (ami a 

sikeres próbaüzem zárásával a vállalkozási szerződés szerinti teljesítés 
elismerése) a tűzeset bekövetkezése nélkül kiadható lett volna. 

A térségi létesítmények vonatkozásában Mérnök kiadta az átadás-átvételi 

igazolást azzal, hogy az üzemeltetést nem gátló, még fennálló kisebb hibák, 
hiányosságok kijavítását Vállalkozó 2011. június 30-ig elvégzi. 

A próbaüzemi jegyzőkönyvekkel és más szükséges dokumentumokkal együtt a 
projekt zárójelentést határidőre továbbítottuk a Környezetvédelmi Fejlesztési 
Igazgatóságra. A zárójelentésben utaltunk arra, hogy a létesítmények átadása 

Üzemeltetőnek a zárójelentés továbbításának időpontjáig, a rendkívüli esemény 
bekövetkezése miatt nem történhetett meg. 

A továbbiakban a Társulás és az Önök feladatait olyan kérdésekre adott, most 
még nem ismert válaszok fogják meghatározni, mint: 

 mikorra készül el Királyszentistvánon a megrongálódott létesítmény 

helyreállítása? 

 folyik-e üzemeltetés a térségi létesítmények válogatócsarnokaiban a 

hibajavítás alatt? 

 a térségi létesítmények átvételére sor kerül-e június 30-i hibajavítási 

határidő után? Ezen létesítmények egyik része üzemeltethető és 
szükséges üzemeltetni (válogató csarnokok a kihelyezett szelektív 
gyűjtőedények miatt), a másik része (átrakók) szervesen kapcsolódik 

központi telep üzemeltethetőségéhez. 

 hova kerül a hulladék a helyreállítás befejezéséig? 

A teljesség igénye nélkül felsorolt kérdésekre adandó válaszoknál figyelemmel 
kell lennünk többek között arra, hogy egy-egy döntés: 



 milyen hatással van a projekt elszámolásra, mi lesz Európai Közösségek 
Bizottságának a reagálása, ehhez folyamatos egyeztetetésben kell lennünk 

a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósággal, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséggel. 

 milyen hatással van a közszolgáltatási szerződésre 

 milyen hatással van a kapcsolódó projektre a KEOP1.1.1/B pályázatra 

A kialakult helyzettől függetlenül a közszolgáltatás minden településen 

biztosított. 

Mivel a működőképességet biztosító teljes helyreállításig a megvalósított 

rendszer üzemeltetése akadályba ütközik, ezért a közszolgáltatási szerződésben 
rögzített díjak bevezetésére nem kerül sor. 

A Társulási Tanács 59/2009 (XII. 16.) ÉBRSZHK-TT határozata alapján 

bevezetett az üzemszerű működés megkezdéséig keletkezett költségek 
fedezetére szolgáló díjnövekményből a szolgáltatóknál képződő díjtöbblet 

felhasználása a 2010 évihez hasonlóan a Társulási Tanács döntése alapján lesz 
elismerve. 

A Társulás vezetése a szolgáltatás zavartalan biztosítását szem előtt tartva arra 

törekszik, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön, a rendkívüli eset következtében a 
tagönkormányzatoknak és a lakosságnak kára ne keletkezzen. 

Jelen levelemhez mellékelve megküldöm az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt, hatályos Társulási Megállapodásának hiteles 
másolatát szíves felhasználásra. 

 

További együttműködésüket kérve, 

 

Tisztelettel: 

 

   Czaun János 
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