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2017. április 27.-i 

61. számú HATÁROZAT 

A helységek köztisztasági szolgálatainak terén egyes hatáskörök delegálására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 8149/21.04.2017. sz. Indokolását, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helységek 

köztisztasági szolgáltatására vonatkozó 101/2006. sz. Törvény 3 és 5 cikkelyeinek és az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a közösségi közhasznú szolgáltatásokra vonatkozó 

51/2006. sz. Törvény 2. cikkelyének ”a” betűjének összevetve a 3. cikkely (1) bekezdés és 10. 

cikkely (2) és (5) bekezdésének előírásait, 

Tekintettel az „ECOLECT MUREŞ” Közösségen belüli Fejlődési Egyesület Alapszabályzatának 

17. cikkelyének (3) bekezdésére, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „d” betűjének, összevetve az (5) 

bekezdés, ”a” betűjének 13. pontjának, valamint a 97. cikkelyének (1) bekezdésének előírásai 

szerint, 

határoz: 

 

„1. cikkely (1) Felhatalmazza az ADI Ecolect Mureş-t, hogy Maros Megye – tagja ennek, nevében 

és érdekében gyakorolja az SMIDS Mureş keretében létrehozott/integrált infrastruktúrák 

működtetésének az ügyintézési szolgáltatásainak a kivitelezésének, a módjának, a felügyeleti és 

ellenőrzési feladatkört. 

(2) A Kerelőszentpál-i Területi Ökologizált Lerakatnak megfelelően, az (1) bekezdés szerint 

átruházott mandátum teljesítése, ezeknek a hatásköröknek a gyakorlásának a jóváhagyásának a 

dátumától kezdődik, az ADI Ecolect Mureş Részvényeseinek a Nagygyűlése által, az SMIDS-ben 

létrehozott/integrált infrastruktúrák többi elemeinek megfelelően, a mandátum teljesítése a 

működtetőnek adott szolgáltatás teljesítés kezdési parancs leközlésétől 5 nap után kezdődik.” 

2. cikkely (1) Az 1. cikkely értelmében, az ADI Ecolect Mureş-nak a következő tevékenységi- és 

hatásköre van: 

● a közhasznú szolgáltatások ügyintézésének és irányításának biztosítása, gazdasági és menedzseri 

versenyképességi és hatásossági kritériumok szerint, a célkitűzése az ügyintézés delegálási 

szerződés keretében megállapított, a szolgáltatás teljesítmény mutatóinak az elérése és betartása; 

● felügyelje és ellenőrizze, a működtetők által, az ügyintézés delegálási szerződések keretében 

bevállalt kötelezettségek és felelősségek betartásának a módját, a következőkre vonatkozóan: 
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- a működtetők által elvállalt szerződés szerinti kötelességek elvégzésének a módjának a betartása, 

valamint a biztosított szolgáltatások teljesítmény és minőségi mutatóinak a betartása; 

- a közhasznú rendszerek irányításának, működtetésének, megőrzésének és működésben tartásának, 

fejlesztésének vagy modernizálásának a módját; 

- a közhasznú szolgáltatások árainak és díjainak módosítása és kiigazítása, az ügyintézés delegálási 

szerződések megkötésekor letárgyalt kiigazítási formulák szerint; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 21/1996. sz. Versenyjogi törvény 

betartása; 

- a közhasznú rendszerek vagy más a területi közigazgatási egységek köz és/vagy magán 

tulajdonához tartozó, a szolgáltatások által érintett, javak, hatékony és biztonságos körülmények 

között való működtetése; 

- a környezet és köztulajdon védelmének a biztosítása; 

- a felhasználók védelmének a biztosítása; 

- a működtetőnek meghallgatásra való meghívása, a szolgáltatásokat használókkal való kapcsolat 

során jelentkező nézeteltérések megoldásának érdekébe; 

- a közhasznú szolgáltatások ellátására/elvégzésére vonatkozó ellenőrzés felügyelése és gyakorlása 

és meg hozza az intézkedéseket abban az esetben, ha a működtető nem biztosítja a teljesítmény 

mutatóit és folytonosságát a szolgáltatásoknak, amelyekre kötelezte magát; 

- megbüntesse a működtetőt abban az esetben, hogyha ez nem működik a teljesítményi és 

hatásossági mutatók szintjén, amelyeket bevállalt, és nem biztosítja a szolgáltatások folytonosságát. 

● teljesítse bármilyen hatáskörét a megyei közhatóságnak, amelyek a köztisztasági közszolgálat 

delegálási szerződéseinek a felügyeletével kapcsolatosak, kivéve azokat, amelyeket a törvény 

szerint, rendkívüli mandátum alapján biztosítanak. 

(2) A jelen határozatban delegált tevékenységi- és hatáskörének gyakorlásában az ADI Ecolect 

Mureş, a Pályázat Kivitelező Egység támogatásában részesül, hozzáférése van az összes 

információhoz, amelyek szükségesek és felhasználhatók, az SMIDS Mureş összetevőinek a 

működtetésére kinevezett működtetők, felügyeleti és ellenőrzői tevékenységek megvalósításához.  

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, a Regionális Fejlesztési 

és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, a Műszaki Igazgatóságnak és a Gazdasági Igazgatóságnak, 

valamint az ADI Ecolect Mureş-nak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

  

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 

 8149/21.04.2017 sz. 

 

INDOKOLÁS 

A helységek köztisztasági szolgálatainak terén egyes hatáskörök delegálására vonatkozóan 

 

A kivitelezési folyamatban levő Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszerének Projektje 

Maros megye minden lakójának szól, az általános célkitűzése egy új hulladékgazdálkodási rendszer 

kiépítése megyei szinten, az újrahasznosítható anyagok visszanyerésére – szortírozására – 

újrahasznosítására alapozva és a tározókba kiiktatott hulladékok mennyiségének csökkentése, a 

környezet és a lakósság egészségének megvédésének feltételei mellett. 

Ennek a Tervezetnek a keretében létrehozott teljes infrastruktúrát – amelynek a kedvezményezettje 

Maros Megye, delegált ügyintézéssel kell használatba adni – mint törvényes működési forma, a 

Maros Megyei Tanács következik, hogy elvégezze az összes törvényes eljárást ennek érdekébe, 

szerződő hatósági minőségben. 

 

A fent bemutatott értelemben, megjegyezzük, hogy a Maros megyei Kerelőszentpál-i területi 

ökologizált lerakat működtetése már át volt ruházva a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéssel, 

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

kötöttek, a társulás megjelölt vezetője a SC Iridex Group Import Export SRL képvisel. 

A Projekt keretében létrehozott infrastruktúra többi részeire vonatkozóan, azaz a Mechanikai-

biológiai Kezelő Állomásnak, amelyet Kerelőszentpálon létesítettek, Maros megye és a Szortírozó, 

Átrakodó és Komposztáló Állomás, amelyet Maroskeresztúr – Székelykakasdon létesítettek, Maros 

megye, befejezettek és átadottak, ugyanazt a használatba adási eljárást kell követni, delegált 

ügyintézéssel – mint törvényes működtetési forma, a Maros Megyei Tanács, szerződtető hatósági 

minőségben, következik, hogy elvégezze az összes eljárás ennek értelmében, a jelenben, esetenként 

a koncesszió és/vagy közbeszerzés terén érvényben levő jogszabályok értelmében.  

Ugyanakkor, az ADI Ecolect Mureş-en keresztül, következik, hogy delegálják az SMIDS Mureş 

által kiszolgált területről a hulladékok begyűjtését is, a 7 (hét) övezetében a megyének, amint meg 

voltak ezek állapítva, vagy egyetlen licitálási eljárással mind a hét területnek, vagy hét külön 

eljárással, valamint az összes Phare állomás beintegrálása az SMIDS Mureş keretébe. 

Ebben a tényállásban és jogi kontextusban, adva van az SMIDS Mureş Projekt alkalmazási 

stádiuma, az ADI Ecolect Mureş-nak kiszabott felelősségek arányában, úgy az alapító 

okmányokban, mint a Projekt intézményesített felépítéséből a finanszírozási pályázatban, létezik 

már egy delegálási szerződés a lerakat irányítására, szükség van egyes a kivitelezésre vonatkozó 

felügyeleti és ellenőrző hatáskör delegálása az Egyesület kötelességeként. 

Egyébként, az alapszabályzati előírások 17. cikkelyének (3) bekezdésének tekintetbevételével, az 

SMIDS Mureş keretében létrehozott infrastruktúra működtetésének ügyintézési szolgáltatásának a 

biztosításának, a módjának a felügyelete és ellenőrzése, az Egyesület hatásköreihez tartozik, 

amelyet ez fog gyakorolni, minden delegálási szerződés odaítélésének a dátumával kezdődőleg, 
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egy, a megyei közhatóság által, ennek értelmében adott mandátum alapján, a megyei 

közérdekeltségű szolgáltatások esetében. 

Ezek szerint, a fent említett alapszabályzati szabályozások szerint, az ADI Ecolect Mureş-nak a 

következő releváns hatásköre van, a fent említett felügyelet és ellenőrzés gyakorlásában, amint 

következik: 

● a közhasznú szolgáltatások ügyintézésének és irányításának biztosítása, gazdasági és menedzseri 

versenyképességi és hatásossági kritériumok szerint, a célkitűzése az ügyintézés delegálási 

szerződés keretében megállapított szolgáltatás teljesítmény mutatóinak az elérése és betartása; 

● felügyelje és ellenőrizze, a működtetők által, az ügyintézés delegálási szerződések keretében 

bevállalt kötelezettségek és felelősségek betartásának a módját, a következőkre vonatkozóan: 

- a működtetők által elvállalt szerződés szerinti kötelességek elvégzésének a módjának a betartása, 

valamint a biztosított szolgáltatások teljesítmény és minőségi mutatóinak a betartása; 

- a közhasznú rendszerek irányításának, működtetésének, megőrzésének és működésben tartásának, 

fejlesztésének vagy modernizálásának a módját; 

- a közhasznú szolgáltatások árainak és díjainak módosítása és kiigazítása, az ügyintézés delegálási 

szerződések megkötésekor letárgyalt kiigazítási formulák szerint; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 21/1996. sz. Versenyjogi törvény 

betartása; 

- a közhasznú rendszerek vagy más a területi közigazgatási egységek köz és/vagy magán 

tulajdonához tartozó, a szolgáltatások által érintett, javak, hatékony és biztonságos körülmények 

között való működtetése; 

- a környezet és köztulajdon védelmének a biztosítása; 

- a felhasználók védelmének a biztosítása; 

- a működtetőnek meghallgatásra való meghívása, a szolgáltatásokat használókkal való kapcsolat 

során jelentkező nézeteltérések megoldásának érdekébe; 

- a közhasznú szolgáltatások ellátására/elvégzésére vonatkozó ellenőrzés felügyelése és gyakorlása 

és meg hozza az intézkedéseket abban az esetben, ha a működtető nem biztosítja a teljesítmény 

mutatóit és folytonosságát a szolgáltatásoknak, amelyekre kötelezte magát; 

- megbüntesse a működtetőt abban az esetben, hogyha ez nem működik a teljesítményi és 

hatásossági mutatók szintjén, amelyeket bevállalt, és nem biztosítja a szolgáltatások folytonosságát. 

Ugyanakkor, szükséges, hogy az ADI Ecolect teljesítse bármilyen hatáskörét a megyei 

közhatóságnak, amelyek a köztisztasági közszolgálat delegálási szerződéseinek a felügyeletével 

kapcsolatosak, kivéve azokat, amelyeket a törvény szerint, rendkívüli mandátum alapján 

biztosítanak. 

A fennebb bemutatottakkal szemben, javasoljuk jóváhagyásra a helységek köztisztasági 

közszolgálatainak terén egyes hatáskörök átruházására, az ADI Ecolect Mureş-nak, 

határozattervezetet. 
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ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Genica Nemeş
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