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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. január 26-i 

13. számú HATÁROZAT 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő okirat megkötésének a jóváhagyására 

vonatkozóan 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság 1309/20.01.2017. sz. Indokolását a 

12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő okirat megkötésének a szükségességére 

vonatkozó határozattervezethez, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a „Maros Megyei hulladékgazdálkodási integrált kezelési rendszere”- Projekt, Maros 

megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését és irányítását és a Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó állomásokon levő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, 

Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i hulladékválogató állomásokon levő maradékhulladékok 

- a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való szállítását célzó átruházási szerződés odaítélésére és 

megkötésére vonatkozó, a Maros Megyei Tanács 138/29.09.2016. sz. Határozatának az előírásait, 

Tekintettel a SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA Társulással 

megkötött 18920/12I/486/07.10.2016. sz. átruházási szerződés 10. cikkely (7)-(10) bekezdéseire, 

összevetve 35. cikkely (1) bekezdésével, a 101/2006. sz. utólag módosított és kiegészített a helységek 

köztisztasági szolgáltatási Törvény 13. cikkelyére, valamint az utólag módosított és kiegészített 

51/2006. sz. közhasznú közösségi szolgáltatások Törvényének a 9. cikkely, 23. cikkely (1) bekezdés 

”b” betűjére és 24. cikkely (1) bekezdés ”b” betűjére, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (1). bekezdés ”d” betűje, összevetve az (5) bekezdés ”a” betűjének, 13. pontjával, 

valamint a 97. cikkely (1). bekezdése előírásainak az értelmében, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a 18920/12I /486/07.10.2016. sz. szerződéshez egy kiegészítő okirat megkötését 

a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét az 1. cikkely által jóváhagyott, 18920/12I 

/486/07.10.2016. sz. szerződés kiegészítő okiratának az aláírásának a jogával. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei Tanács 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságának, Műszaki Igazgatóságának és a Maros 

SMIDS Pályázatot Kivitelező Egységének, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 

 

  1309/20.01.2017 sz. 

I/D 3 akta 

INDOKOLÁS 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a 

szükségességére vonatkozó határozattervezethez 

 

2016.10.07.-én odaítélték a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó 

üzemeltetését és irányítását és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó állomásokon 

lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i 

hulladékválogató állomásokon lévő maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való 

átszállítását célzó átruházási 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést.  

A hulladékok integrált kezelési rendszere Maros megyében csak akkor lesz komplett működőképes, 

amikor az összes a megvalósított infrastruktúra működtetésére vonatkozó koncessziós szerződést 

oda fogják ítélni (TMB berendezés, a szortírozó- átrakodó-komposztáló állomás, a hulladékok 

külön gyűjtése és külön szállítása), amelyekhez hozzáadódik a csatlakozás előtti PHARE 

finanszírozású POS Környezeti tervezet előtt megvalósított szortírozó/átszállító állomások 

működtetésének átvétele, integrálása és átruházása. 

Mindenegyes működtetési szerződés a Maros SMIDS tervezet szerinti odaítéléséig, egy 12 hónapra 

becsült periódusra, a létező begyűjtő Működtetők, a begyűjtött szemetet direkt vagy a 

szortírozó/átszállító állomásokon (Mezőrücs, Szászrégen, Dicsőszentmárton, Ákosfalva) keresztül, 

vegyesen fogják szállítani a Kerelőszentpál-i tározóba, elraktározással való kiiktatásának érdekébe. 

Ebben az átmeneti periódusban, a Kerelőszentpál-i tározó Működtetője át fogja venni a hulladékot a 

létező begyűjtő működtetőktől, a raktározással kiiktatásra elfogadható hulladékokra vonatkozó 

érvényben levő jogszabályok által megállapított körülmények között. 

Ennek az értelmében, a szerződési okiratoknak megfelelően, a tározó működtetője állapíthat meg 

direkt szerződési egyezményeket minden Maros megyében létező begyűjtővel, külön. Az aktuális 

működtetőkkel (és a CJM/ADI által jóváhagyott) direkt aláírt szerződésekért, a tározó működtetője 

ezeknek a működtetőknek leszámlázhatja direkt a raktározási díjat (HÉA-val együtt), a Maros 

Megyei Tanáccsal kötött szerződés előírásai szerint (10. cikkely 10. bekezdés). A Működtető 

begyűjtheti ezektől a működtetőktől, a Kerelőszentpál-i zonális raktározó adminisztrálási 

tevékenységének az ellenértékét, az ajánlott díjak szerint. A Működtető jelentést fog tenni, a 

Szerződés kitételei szerint, a Megbízónak, az elvégzett tevékenységekről, e mennyiségek utáni 

járadék fizetésére van csak kötelessége, a Szerződés szerinti időpontig és körülmények között.  

Következés képen, a Maros SMIDS tervezet igényei szerint megnevezett működtetők 

szolgáltatásainak a kifizetéséhez szükséges összegek begyűjtésére vonatkozó megyei díj 

alkalmazása, még nem lehetséges, mivel a szolgáltatásokat nem a Maros SMIDS keretében végzik 

és fenn áll annak a veszélye, hogy megduplázódjanak a polgárok hozzájárulásaik a köztisztasági 

szolgáltatások kifizetéséhez, mivel a jelenben a közszolgáltatások működtetése a Területi 
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Közigazgatási Egységek és a jelenlegi köztisztasági kezelők közötti szerződés feltételei szerint 

történik. 

Ebben a kontextusban, figyelembe véve a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék tározó 

működtetésének és igazgatásának az átruházására vonatkozó 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. 

szerződés 10. cikkely 9. bekezdésének előírásait, úgy gondoljuk, hogy szükség van egy kiegészítő 

okirat megkötésére a fent említett szerződéshez, a szerződés 10. cikkely (9) bekezdés szerinti 12 

hónapos határidő elhalasztására, ez a határidő a hulladékok megyei kezelési rendszerének a 

működőképessé válásának az időpontjától fog kezdődni, Maros SMIDS tervezet szerint. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

Băţaga Valer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Genica Nemeş_UIP SMIDS, vagyonügyi szakértő 

Leellenőrizte: Radu Spinei_UIP SMIDS, projektvezető 
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