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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2016. december 21-i 

203. számú HATÁROZAT 

 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő iratnak a hozzácsatolásának a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 24.056 2016.12.14.-i Indokolását a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságnak a 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő iratnak a 

hozzácsatolásának a jóváhagyására vonatkozóan, valamint a szakbizottságok jóváhagyásait, 

Figyelembe véve a ”Maros megyei integrált szilárd hulladékgazdálkodási rendszer” Pályázat – Maros 

megye, Kerelőszentpál-i tárolóba való szállítását a maradékoknak az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i osztályozó állomásokról és a hulladékoknak a Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakódó állomásokról és a Kerelőszentpál-i nem veszélyes 

hulladéktároló működtetésének és igazgatásának a delegálására vonatkozó szerződés odaítélésének és 

aláírásának a jóváhagyására vonatkozó 138/29.09.2016. sz. a Maros Megyei Tanács Határozatának a 

rendelkezéseit, 

Tekintettel az utólag módosított és kiegészített a helységek tisztasági szolgáltatásaira vonatkozó 

101/2006. sz. 13. cikkely előírásait, az utólag módosított és kiegészített a közhasznú közösségi 

szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. törvény 9. cikkely, 23. cikkely, (1) bekezdésének, ”b” 

betűjének és a 24. cikkely, (1) bekezdés, ”b” betűjének, összevetve a 29. cikkely, (3) bekezdésének a 

rendelkezéseivel, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”d” betűjének, összevetve az (5) cikkely ”a” 

betűjének 13 pontjával, valamint a 97. cikkelyének (1) bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóvá hagyja, egy kiegészítő íratnak a megkötését a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. 

szerződéshez, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben jóváhagyott, a 

18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéshez csatolt kiegészítő írat aláírásának a jogával. 

3. cikkely A jelen határozat közlődik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, valamint a Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelezési Igazgatósággal, a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a Maros 

SMIDS Pályázat Kivitelező Egységgel, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 

 

  24.056/14.12.2016 sz. 

 

I/D 1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő iratnak a hozzácsatolásának a 

szükségességére vonatkozó határozattervezethez 

 

2016.10.07.-én aláírták Maros megye, Kerelőszentpál-i tárolóba való szállítását a maradékoknak az 

Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i osztályozó állomásokról és a 

hulladékoknak a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakódó állomásokról és a 

Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék tároló működtetésének és igazgatásának a delegálására 

vonatkozó 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. 

A gazdasági kezelő, amelynek odaítélték a szerződést, a SC Iridex Group Import Export SRL 

Társulás, Bukarest – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA (Köztisztasági Szolgáltatások Bukarest), 

pillanatnyilag a mozgósítási szakaszban található (84 nap, a szerződés 3. cikkelye szerint), amely 

szükséges a Kerelőszentpál-i tároló működésbe helyezését megelőző munkálatok elvégzéséhez (a 

létesítmény átadása átvétele, a rendelkezésre álló gépek/felszerelések működésének az ellenőrzése, 

a koncesszióba vett javak biztosítási kötvényeinek a megkötése, a pályázati feltételekben kért 

kezelési eljárások kidolgozása, személyzet mozgósítás és kiképzés, stb.).  

A szerződés 22. ”Biztosítások” cikkelyben igényelt biztosítási kötvények megkötésének az 

érdekébe az üzemeltető a 830/18.10.2016. (a Maros Megyei Tanácsnál beiktatva a 

19836/20.10.2016.) sz. átiratában kérelmezte a koncesszióba adott javak leltári kimutatásának a 

rendelkezésére bocsájtását. Mivel a kezelő rendelkezésére bocsájtott (a Maros Megyei Tanács 

29/27.02.2014. sz. Határozatához tartozó) leltári kimutatások nem tartalmazták az összes adatot, 

amelyeket a biztosító kért, a biztosítási kötvények megkötésének az érdekébe, szükségessé vált 

ezeknek a részletezése a kérelmezett követelményeknek megfelelően. A felülvizsgálati 

tevékenységek (amelyek a Kerelőszentpál-i tároló építéséhez tartozó összes dokumentáció 

ellenőrzését követelték, kiszállás a helyszínre, összesítések, stb.) 2016.11.24.-én fejezték be, amely 

napon át volt adva a kezelőnek, a felek közt megköttetett átadási-átvételi jegyzőkönyv szerint. 

Ebben az összefüggésben, tekintettel a kezelő 910/17.11.2016. sz. átiratában kifejezett kérését a 

felkészülési periódus meghosszabbítására, figyelembe véve a tényt, hogy a leltári kimutatásokat 

2016.11.24. bocsájtották rendelkezésre, helyénvalónak ítéljük meg az előterjesztett kérést és 

javasoljuk egy kiegészítő okirat hozzácsatolását a fentebbi szerződéshez, amellyel 

meghosszabbítódik a felkészülési periódus 35 napra (a részletes kimutatások kérelmezésének a 

dátuma és azoknak a rendelkezésre bocsájtásának az ideje között letelt idő intervallummal). 
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ELNÖK n. 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Băţaga Valer

 

 

Készítette:  Iulia Gyarmati_UIP SMIDS, Pénzügyi szakértő 

Alin Mărginean_ UIP SMIDS, Gazdasági szakértő 

   Genica Nemes_UIP SMIDS, Jogi szakértő 

Leellenőrizte: Radu Spinei_UIP SMIDS, Projektvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 

 

   

A M.M.T. ______/21.12.2016. sz. Határozatának melléklete 

 

________/___12.2016. sz. 

 

1. sz. kiegészítő irat a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéshez 

A Kerelőszentpál-i tárolóba való szállítását a maradékoknak az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i osztályozó állomásokról és a hulladékoknak a Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakódó állomásokról és a Kerelőszentpál-i nem veszélyes 

hulladéktároló működtetésének és igazgatásának a delegálására vonatkozóan – ”Maros megyei 

integrált hulladékgazdálkodási rendszer” tervezet 

 

Köttetett: 

Maros Megye – Maros Megyei Tanács, székhelye Marosvásárhely municípium, Piaţa Victoriei 

nr.1-3, telefon 0265/263.211, fax 0265/268.718, adóazonosító szám 4322980, Marosvásárhely 

municípiumának a Kincstárában nyitott számlaszám RO32TREZ24A740502203030X, Péter 

Ferenc által képviseltetve, aki a Maros Megyei Tanács Elnöki tisztségét viseli, megbízói 

minőségben, a következőkben „Megbízó”, egyik részről, 

és 

SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA Társulás, a 

társulás megnevezett vezetője által képviselve – SC Iridex Group Import Export SRL, székhelye 

Bucureşti, sector 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr.17, Etaj P +1+7, beiktatva a Bukaresti Országos 

Cégbíróságnál a J40/2292/1991 szám alatt, adóazonosító szám RO398284, Bukarest municípium 

Kincstárában nyitott számlaszám RO56TREZ7005069XXX000515, Pascu Florin által képviselve, 

Vezérigazgatói (Ügyintéző) tisztségben, megbízotti minőségben, a következőkben „Megbízott”, 

másik részről, 

A következőkben a megnevezésük együtt „Felek”, külön „Fél”. 

Figyelembe véve a tényt, hogy az eredetileg 84 naposra megállapított mozgósítási határidőt, a felek 

beleegyezésével meg lehet hosszabbítani – a 3. cikkely (5) bekezdése szerint, ha a közös érdekek 

megkívánják, 

Közös megegyezésre, és a szerződés rendelkezéseit és ezen a téren az összes jogszabály kölcsönös 

betartásának szellemében, a jelen kiegészítő irat jött létre, amely szerint felek megjegyezve a 

szerződés 3. cikkely (5) bekezdésének a rendelkezéseit, valamint az objektív okokat, amelyek ezen 

intézkedés foganatosítását követelik, a következőkben egyeznek meg: 

Egyetlen cikkely (1) A szerződés 3. cikkely (5) bekezdésének az előírásaira vonatkoztatva, felek 

beleegyeznek a mozgósítási határidő meghosszabbításába 35 nappal. 
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(2) Az összes többi szerződési feltétel változatlan marad. 

A felek megértették, hogy ma ___.12.2016. megkössék a szerződés jelen kiegészítő okiratát két 

példányban, egyet-egyet minden félnek, mindeniknek ugyanakkora bizonyító ereje van. 

 

MEGBÍZÓ 

Maros Megye – Maros Megyei Tanács 

 

 

MEGBÍZOTT 

SC Iridex Group Import Export SRL – SC 

Servicii Salubritate Bucureşti SA, Társulás 

Vezetője által 

SC Iridex Group Import Export SRL

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

ÜGYINTÉZŐ 

Pascu Florin 

 

 

DDRIP VÉREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Valer Bățaga 

GAZDASÁGI IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 CFP 

Jogi véleményezés 

 

Készítette: Genica Nemeş – Maros megyei UIP  SMIDS tag 

 Ellenőrizte: Radu Spinei:UIP projektvezető 
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