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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. július 27.-i 

114. számú HATÁROZAT 

Egyes intézkedések meghozataláról, a Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai és Biológiai 

Kezelő Állomás (TMB) működtetésének a delegálásának az odaítélésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatóságnak Egyes intézkedések 

meghozataláról, a Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomás (TMB) 

működtetésének a delegálásának az odaítélésére vonatkozó határozattervezetnek a 2017.07.20.-i 

15602. sz. Indokolását, a 15593/20.07.2017. sz. Átvételi jegyzőkönyvet, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- a munkálatok koncesszióira és a szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvény 7. 

cikkely, 8. cikkely és 50. cikkely (1) bekezdés, a) betűjének, a munkálatok koncesszióira és a 

szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvényben előírt a munkálatok 

koncesszióinak és a szolgáltatások koncesszióinak a szerződéseinek az odaítélésére vonatkozó 

előírásoknak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 867/2016. sz. 

Kormány Határozatának a 8. cikkely és a 11. cikkely; 

- az utólagosan módosított és kiegészített, A helységek takarítási szolgáltatásának a 101/2006. sz. 

Törvény 6. cikkely és 7. cikkely; 

- az utólagosan módosított és kiegészített, A közművesítési közösségi szolgáltatások 51/2006. sz. 

Törvény 29. cikkely és 30. cikkely, előírásait, 

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. pontjával és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az 1. mellékletben szerepelő A mechanikai és biológiai kezelési 

tevékenységek koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó megalapozó tanulmányt, a Maros 

megyei szilárd hulladékok integrált menedzsment rendszerének – SMIDS keretében. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja az átruházott ügyintézést, mint működtetési és ügyintézési módja a 

Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomásból (TMB) álló 

infrastruktúrának. 

(2) Megállapítja a nyílt árverést, mint az (1) bekezdésben szerepelő ügyintézési átruházási 

szerződés odaítélésének az eljárása. 

3. cikkely (1) Jóváhagyja „A Maros Megyei, SMIDS keretében a mechanikai és biológiai kezelési 

tevékenység koncesszióba adással való átruházás – Szerződés odaítélési dokumentációt”, amely a 2. 

sz. mellékletben szerepel, a jegyzékbe foglalt javak – a dokumentáció alkot részei, a koncesszióval 

a felhatalmazott által lesznek működtetve. 
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(2) A 2. cikkelyben szerepelő szerződés maximális határideje 6 év. 

(3) A Maros Megyei Tanács Elnöke el fogja végezni az (1) bekezdésben szerepelő dokumentáció 

esetleges módosításait, amelyeket el kell végezni a Közbeszerzési Országos Hatóság által végzett 

vizsgálata következtében, az ellenőrzés által feltételezett határok között, fel van hatalmazva, hogy 

az érdekelt működtetők figyelmébe bocsásson bármely felvilágosítást, úgy a tisztázások, mint a 

helyreigazítás típusú hirdetmények útján. 

4. cikkely Az 1. és 2. mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye – Prefektusi Hivatalával, valamint a Maros 

Megyei Tanács keretében működő Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak és a 

Gazdasági Igazgatóságnak, azaz a Maros megyei SMIDS Pályázat Kivitelező Egységnek, 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 

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 

 15602/20.07.2017 sz. 

______ akta 

 

INDOKOLÁS 

Egyes intézkedések meghozataláról, a Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai és Biológiai 

Kezelő Állomás (TMB) működtetésének a delegálásának az odaítélésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács 12/26.01.2017. sz. Határozatával jóváhagyták a Szilárd hulladékok 

integrált kezelésének rendszere Maros megyében, tervezet keretében létrehozott infrastruktúra 

működtetésének, a leltárának egyes átruházási szerződések odaítélésének az irányító és ellenőrző 

bizottságának a létrehozását, ennek a feladatkörei között található, a Kerelőszentpál-i, Maros 

Megye, Mechanikai – Biológiai Kezelő Állomás (TMB) működtetésének az igazgatásának az 

átruházási szerződésének a tevékenységeinek az előkészítése és beütemezése. 

Ennek a bizottságnak kötelessége a koncesszionálási szerződésnek a megalapozása, a 

koncesszionálási szerződés odaítélési dokumentációinak az összeállítási folyamatának az irányítása, 

a koncesszionálási szerződés odaítélési eljárásnak a megállapítása és a koncesszionálás szerződési 

stratégiájának az összeállítási folyamatának az irányítása. 

A fennebbiek értelmében és a munkálatok koncesszióira és szolgáltatás koncesszióira vonatkozó 

100/2016. sz. Törvényben előírt a munkálatok koncesszióinak és a szolgáltatások koncesszióinak a 

szerződéseinek az odaítélésére vonatkozó metodológiai normák jóváhagyásáról szóló 867/2016. sz. 

Kormány Határozatának 2. cikkely (2) bekezdéseire való tekintettel, amelyek szerint az irányító és 

felügyelő bizottság kaphat támogatást egyes bevont szakemberektől, a közhatóság egy tanácsadási 

szerződést kötött, amely alapján, úgy az odaítélési dokumentáció felülvizsgálásához szükséges 

műszaki támogatásban, mint a koncesszionálási döntés megalapozásának a bizottságának nyújtott 

műszaki segítségben részesült. 

Ezek szerint, összeállították a Maros megye szilárd hulladékainak integrált kezelésének a rendszere 

– SMIDS tervezet keretében a mechanikai és biológiai kezelés tevékenységének a koncesszionálási 

döntésére vonatkozó megalapozási tanulmányt, amely, a munkálatok koncesszióira és a 

szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvény 7. cikkely, 8. cikkely és 50. cikkely 

(1) bekezdés, ”a” betűjének az előírásai szerint, viszonyítva, a munkálatok koncesszióira és a 

szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvényben előírt a munkálatok 

koncesszióinak és a szolgáltatások koncesszióinak a szerződéseinek az odaítélésére vonatkozó 

előírásoknak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 867/2016. sz. 

Kormány Határozatának a 8. cikkely és a 11. cikkelyeihez, megalapozza a megyei érdekeltségű 

közszolgáltatásnak a koncesszionálási döntését, egyes kockázatoknak az átutalását a koncesszió 

tulajdonos részére, a működtetési forma – átruházott ügyintézés, valamint a szerződés odaítélésének 

az eljárása – nyilvános árverés. 
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Mivel az előzőleg lefolytatott a Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai Biológiai Kezelő 

Állomás (TMB) átruházási szerződésnek az odaítélésének az árverezésének az eljárásától eltelt 

időszakban, a szolgáltatási beszerzések és koncessziója terén a jogszabályok nagy módosításokat 

szenvedett, szükségessé vált az odaítélési dokumentációnak a felülvizsgálata, a területen történt 

összes jogszabály módosítások értelmében, egy új odaítélési eljárásnak a kezdésével, a törvény 

feltételeinek megfelelően. 

Következésképpen, a dokumentációt felülvizsgálták a közbejött jogszabályváltozásoknak 

megfelelően, vagyis egy maximálisan 6 éves periódusnak a figyelembe vételével a Kerelőszentpál-i, 

Maros Megye, Mechanikai Biológiai Kezelő Állomás (TMB) átruházási szerződésnek az 

odaítélésére, szabályozva a működtető – koncesszió tulajdonosnak átruházott kockázatokat is, a 

szerződés odaítélésével koncesszióba vett infrastruktúrához tartozó járadék kifizetése nélkül. 

A területhez tartozó jogszabályok értelmében, a fennebb említett megalapozási tanulmány 

jóváhagyása, amelyet az irányító és ellenőrző bizottság dolgozott ki és az odaítélésnek, a 

dokumentációjának a jóváhagyása, vagyis a koncesszió maximális idejének a megállapítása és az 

átruházási szerződések odaítélésének az eljárásának, a szerződő hatóságnak a kötelessége, amelynek 

értelmében, szükséges ezeknek az intézkedéseknek a meghozatala a döntéshozó hatóság által, a 

Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai Biológiai Kezelő Állomás (TMB) ügyintézésének az 

átruházásának az odaítélésének érdekébe. 

Mivel az odaítélési dokumentációk ellenőrzése alatt, a Közbeszerzési Országos Hatóság által, 

jelenhetnek meg a jóváhagyott alakhoz viszonyított módosítások a dokumentációban, az odaítélési 

eljárás lebonyolításának, a gyorsaságának a biztosításának érdekébe, szükség van a Maros Megyei 

Tanácsnak az Elnökének a felhatalmazására, hogy elvégezze ezeket a kiigazításokat, az ellenőrzés 

által feltételezett határok között, vagyis, hogy az érdekelt működtetők figyelmébe bocsásson 

bármely felvilágosítást, úgy a tisztázások, mint a helyreigazítás típusú hirdetmények útján. 

A fennebb bemutatottak értelmébe javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Genica Nemeş- tag UIP SMIDS 

Ellenőrizte: Radu Spinei – ügyintéző UIP 
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