
 

Hamarosan kiírja a megyei tanács a versenytárgyalást a 
hulladékgyűjtési és szállítási szolgáltatásokra 

 
A következő időszakban hirdeti meg a megyei tanács a versenytárgyalást a megyei 
integrált hulladékgazdálkodási rendszeren belül a hulladékgyűjtési és szállítási 
szolgáltatásokra. Ez az utolsó lépés a megyei hulladékgazdálkodási rendszer 
működésbe helyezéséhez. Az új szolgáltatók nyílt versenytárgyalás során lesznek 
kiválasztva. Jelenleg folyamatban van a pályázati anyagok jóváhagyása az 
önkormányzatok szintjén. Amint minden önkormányzat elfogadja az erre 
vonatkozó tanácshatározatot, a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás 
közgyűlésének is jóvá kell hagynia a dokumentációt.   

 
A megyei önkormányzat a mai, október 24-i ülésén fogadta el a pályázati anyagot, 
amelynek értelmében a hulladék begyűjtésére és szállítására 5-8 évre szóló 
szerződéseket fognak kötni a megye különböző övezeteiben. A versenytárgyalást a 
Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás fogja lebonyolítani. 
 
A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében a megye 
területe hét övezetre van felosztva, hogy hatékonyabban lehessen megszervezni a 
hulladék begyűjtését és szállítását. Mind a hét övezetben külön szerződés lesz 
kötve ezekre a szolgáltatásokra. A szerződések megkötésével és a szolgáltatások 
elindításával Maros megye lakosainak jobb minőségű szolgáltatásokban lesz részük, 
és lehetővé válik a szelektív hulladékgyűjtés is a megye egész területén.  
 
A megyei tanács ismét kiegészítette a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság költségvetését 
 
Mivel az elmúlt hónap során nem volt állami költségvetés-kiegészítés a megyei 
tanács ma a saját forrásaiból utal újabb 3 és fél millió lejt a Maros Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, hogy az intézménynek legyen 
fedezete a bérek kifizetésére. Év végéig további 7 millió lejre van szüksége az 
intézménynek a bérköltségek kifizetésére. A béreket és a működési költségeket 
90%-os arányban a kormánynak kellene biztosítania, de mivel idén Maros megye 
ennél jóval kevesebb pénzt kapott az állami költségvetésből, a megyei 
önkormányzat saját forrásaiból csoportosított át nagyobb összeget az 
intézménynek, hogy biztosítani tudja a meglévő szociális szolgáltatásokat. 
 
 
A kerékpárosoknak is kedvező útfelújítás 
 
Szintén a mai tanácsülés keretében döntött az önkormányzati testület arról, hogy 
a Marosvásárhely-Nyárádszereda-Sóvárad- Hargita megye határa közötti 135-ös 
megyei út 8 és fél km-es szakaszán felújítják az útpadkákat és árkokat. A 
felújítandó útszakasz Jeddtől a Nyomáti-tetőig tart, Kebeleszentivány és Kebele 
települések érintésével.  
 



 

A 135-ös megyei út a megye egyik legfontosabb útvonala, amely összekapcsolja 
Marosvásárhelyt Nyárádszeredával és Szovátával, és ezáltal  javítja a forgalmat a 
Szováta-Parajd turisztikai térségben. A megyei úton jelenleg is nagy a forgalom, 
és nem csak az autós forgalom jelentős, hanem sok kerékpáros is közlekedik az 
útvonalon, egyénileg vagy csoportosan. A járművek és a kerékpárosok 
biztonságának garantálása érdekében döntött úgy a megyei tanács, hogy kiszélesíti 
az útpadkákat és elrendezi az út menti árkokat. A jóváhagyott terv alapján 
aszfaltozni fogják az útpadkákat, árkokat alakítanak ki az esővíz elvezetése 
érdekében, megjavítják az úton található átereszeket és hidakat, parkolókat 
alakítanak ki, és új fémkorlátokat, valamint útjelző táblákat fognak felszerelni az 
út mentén. 
 
A beruházás becsült értéke 16,7 millió lej. A projektet a Maros Megyei Tanács a 
saját költségvetéséből fogja megvalósítani. A beruházás várhatóan 4 év alatt fog 
elkészülni. 
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