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a Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését és irányitását és a 
Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó allomásokon lévő hulladékok, 

illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék válogató 
állomásokon lévő  maradékhulladékok -  a Kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz való 
szállitását  célzó átruházási szerződés odaitélésére és megkötésére vonatkotóan, 

Maros Megye -  „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- 
Projekt 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látván a Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó Hatóság 2016.09.23/ 17.816 
sz. tényfeltáró indoklását, a Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó  
üzemeltetését és irányitását és a Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó 
allomásokon lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és 
Balavásári hulladék válogató állomásokon lévő  maradékhulladékok -  a 
Kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz való szállitását  célzó átruházási szerződés 
odaitélésére és megkötésére vonatkozó hetározattervezetet illetően, Maros Megye -  
„ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- Projekt, illetve a 
szakbizottságok meghagyását,  

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2016.04.21/60 sz. Határozatátának 
rendelkezéseit, mely  Maros Megye Kerelőszentpál helységén belüli Ökológiai 
Hulladéklerakó ügyvitelezésének átruházására vonatkozik, illetve a Maros Megyei 
Tanács,- a Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó allomásokon lévő 
hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék 
válogató állomásokon lévő  maradékhulladékok -  a Kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz 
való szállitását  célzó átruházási szerződés odaitélésére és megkötésére vonatkotkozó 
Harározat rendelkezéseit, „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási 
rendszere”- Projekt, 

Tiszteletben tartva a hulladékszállitási szolgáltatásokra irányuló 2006/101 sz. 
Törvény 13. Cikk rendelkezéseit, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, a 
9.cikk, 23.cikk, (1) bekezdés, b) betűs, valamint a 24.cikk, (1) beketdés, b) betűs 
rendelkezéseit, összhangban a közösségi közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó, 
utólagosan módositott és kiegészitett  2006/51 sz. Törvény 29.cikk, (3) bekezdés 
rendelkezéseiveil, 

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, d) betűs 
rendelkezéseit, az (5) bekezdés, a) betű, 13 pontjával, illetve a 97.cikk, (1) 
bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezései értelmében,  

határozza: 

1.Cikk. Jóváhagyásra kerül a „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási 
rendszere”- Projekt keretén belüli Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó 
üzemeltetését és irányitását és a Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó 
allomásokon lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és 
Balavásári hulladék válogató állomásokon lévő  maradékhulladékok -  a 
Kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz való szállitását  célzó átruházási szerződés 



 

odaitélése és annak a 2016.09.13/17093 sz. nyilt árverezést megillető jelentés által 
kijelölt nyertes,  SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti 
SA  Társulattal való megkötése.  

2.Cikk. Jóváhagyásra kerül az 1.cikk alatt emlitett átruházási szerződés, a jelen 
határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően, és annak a SC Iridex 
Group Import Export SRL társulat vezető álltal képviselt  – a SC Iridex Group Import 
Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA  Társulattal való megkötése. 

3.Cikk. Az 1.cikkben előirt átruházási szerződés aláirásá érdekében a Maros Megyedi 
Tanács Elnöke kap felhatalmazást.  

4.Cikk. A helen határozat közzé lesz téve a Maros Megyei Prefektus Intézet, illetve a 
Maros Megyei Tanács keretén belüli Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó 
Hatóság, Gazdasági Osztály, valamint a SMIDS (Maros Megyei hulladékgazdálkodás 
integrált irányitási rendszere)Projekt végrehajtó Egysége számára, melyek felelősek 
annak kivitelezéséért.  

 
 
 
ELNÖK                                                                                                     Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                                 TITKÁR 
                                                                                                    Farkas Adriana  
                                                                                               Jogi szolgálat vezető  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FELESZTÉSI ÉS PROGRAMOKAT IRÁNYITÓ HATÓSÁG 

Környezetvédelmi Szakasz 
 

2016.09.23/ 17.816 Sz.  

VI D /1  Dosszié  

INDOKLÁS 

a Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését és irányitását és a 
Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó allomásokon lévő hulladékok, 
illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék válogató 
állomásokon lévő  maradékhulladékok -  a Kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz való 
szállitását  célzó átruházási szerződés odaitélésére és megkötésére vonatkotó 
határozattervezethez ,  Maros Megye -  „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás 
integrált irányitási rendszere”- Projekt 

Maros Megye Tanács 2016.05.17-i dátumon közzétette a 2838 sz. koncessziós 
hirdetést, mely a Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését és 
irányitását és a Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó allomásokon lévő 
hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék 
válogató állomásokon lévő  maradékhulladékok -  a Kerelőszentpáli 
hulladéklerakóhoz való szállitására vonatkozó, Maros Megye -  „ Maros Megyei 
hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- Projekt  tárgyát képező 
szerződés odaitélését célozta. Az ajánlatok beadásának/ nyitásának határideje 
2016.08.01. , 1000  / 1200 óra volt.  

Az eljárást megillető 2016.09.13/17093 sz. jelentés keretein belül a bizottság a  SC 
Iridex Group Import Export SRL társulat vezető álltal képviselt,  SC Iridex Group 
Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA  Társulat által leadott 
ajánlatot jelülte meg nyertesként, melyel a törvényesen határozott időszakon belül, 
szerződést köt, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

Azutólag módositott és kiegészitett, hulladékszállitási szolgáltatásokra irányuló 
2006/101 sz. Törvény 13.cikk, (1) bekezdés, b) betűs rendelkezéseinek megfelelően, 
a közigazgatási-területi egységek tanácskozó hatóságai és a hulladék szállitási 
szolgáltatást kivitelező szolgáltatók közötti jogviszonyok a: „ (...) b) a szolgáltatás 
ügyvitelezését célzó átruházási szerződésre vonatkozó határozatok  által vannak 
meghatározva, melyek (...) az átruházott ügyvitelezés esetén a  közigazgatási-
területi egységek tanácskozó hatóságai által adoptátak”.   

A fentiekben idézett szabályozási jogi norma elengedhetetlen, igy a (2) bekezdés 
szövegrészének rendelkezése kiegésziti azt az adott  értelemben, „ (2) A hulladék 
szálitási szolgáltatás ügyvitelezését megillető  átruházási szerződések megkötése 
kizárólagosan az (1) bekezdés, b) betűs rendelkezése által előirt határozatok 
alapján történik.” 

Másrészt, a közigazgatási-területi egységek tanácskozó hatóságai és a szolgáltatók 
közötti jogviszonyok a közösségi közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó, utólagosan 
módositott és kiegészitett,  2006/51 sz. Törvény 9.cikk rendelkezései révén is az 
intézmény rendelkezéseire kötelezettek.  



 

 

Ugyanakkór, a  24.cikk, (1) beketdés, b) betűs rendelkezéseinek megfelelően, 
összhangban a 29.cikk, (3) bekezdés rendelkezéseiveil, a szolgáltatás kivitelezése 
során  használt közüzemi rendszerek, a törvényes eljárások szerint kinevezett 
szolgáltatóknak való koncesszionálása, az átruházott ügyvitelezés esetén, mint ahogy 
ez is, a szolgáltatási ügyvitelezés átruházásának odaitélésére és jóváhagyására 
vonatkozó határozatok alapján történik. Az átruházási szerződése által kért 
szolgáltatási ellenérték összege az ÁFÁ-t nem tartalmazó  5.880636,87 lej/év.  

Következésképpen, a fentiekben bemutatott megfontolásokra való tekintettel, a 
Maros Megye -  „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- 
Projekt keretén belüli, Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését 
és irányitását és a Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó allomásokon 
lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári 
hulladék válogató állomásokon lévő  maradékhulladékok -  a Kerelőszentpáli 
hulladéklerakóhoz való szállitását  célzó átruházási szerződés, a mellékelt 
határozattervezetnek megfelelően történő, tanácskozó hatóság plenáris ülésén belüli 
jóváhagyásának és  megkötésének céljából terjesztjük elő.  

 

 

ELNÖK                           ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Alexandru Cîmpeanu                     Valer  Băţaga  

ELNÖK HELYETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Călin Suciu – szolgálat vezető 
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