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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. december 21.-i 

194. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) 

működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak a Maros Megyei, 

Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) működtetésének 

delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozó határozattervezetnek a 

2017.12.15.-i 27607. sz. Indokolását, a 14769/31.07.2017. sz. átvételi jegyzőkönyvet, a 

szakjelentést, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel 

- 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, előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d), összevetve az (5) bekezdés a) betűje 13. 

pontjával, valamit a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a szortírozó, komposztáló és átrakódási tevékenységnek (beleértve a 

szállítást TMB/DDN) a koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó megalapozó tanulmányát, a 

Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomás működtetésével, a Maros megye 

szilárd hulladékainak integrált kezelésének a rendszere – SMIDS tervezet keretében, amelyet az 1. 

sz. melléklet tartalmaz. 

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

Maroskeresztúr-i, Maros Megye, Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomásból (SSCT) álló 

infrastruktúrának. 

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

szerződés odaítélésének az eljárása. 
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3. cikkely (1) Jóváhagyja „A szortírozó, komposztáló és átrakódási tevékenységnek (beleértve a 

szállítást TMB/DDN) a koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó megalapozó tanulmányát, a 

Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomás működtetésével, a Maros megye 

szilárd hulladékainak integrált kezelésének a rendszere – SMIDS Maros megye, tervezet keretébe, 

amely a 2. sz. mellékletben szerepel, a jegyzékbe foglalt javak – a dokumentáció alkotó részeként,  

a koncesszióval felhatalmazott által lesznek működtetve. 

(2) A 2. cikkelyben szerepelő szerződés maximális határideje 60 hónap. 

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

esetleges módosításait, amelyek szükségesek 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 Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak és 

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

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 

 27607/15.12.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) 

működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozóan 

 

A Szilárdhulladék integrált gazdálkodási rendszer projektnek, Maros megyében valóbevezetésének 

következtébe és a Maros megyei helységek köztisztasági szolgálatának a biztosításának érdekébe, a 

tervezett és a finanszírozóval szemben elvállalt paraméterek szerint, szükség van az egész 

infrastruktúra működtetésére, amelyet ennek keretében hoztak létre. 

Ezek szerint, összeállították a Maros megye, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és 

Átrakódó Állomás- SSCT, működtetésének odaítéléséhez szükséges dokumentációt, valamint a 

szortírozó, komposztáló és átrakódási tevékenységnek (beleértve a szállítást TMB/DDN) a 

koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó megalapozó tanulmányát, a Maros megye szilárd 

hulladékainak integrált kezelésének a rendszere – SMIDS tervezet keretében, a Maroskeresztúr-i 

szortírozó, komposztáló és átszállító állomás működtetésével, amely 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. 

A területhez tartozó jogszabályok értelmében, a fennebb említett megalapozási tanulmány 

jóváhagyása és az odaítélésnek, a dokumentációjának a jóváhagyása, valamint a koncesszió 

maximális idejének és az átruházási szerződések odaítélésének az eljárásának a megállapítása, a 

szerződő hatóságnak a kötelessége, amelynek értelmébe, szükséges ezeknek az intézkedéseknek a 

meghozatala a döntéshozó hatóság által, a a Maros megye, Maroskeresztúr-i Szortírozó, 

Komposztáló és Átrakódó Állomás- SSCT ügyintézésének az átruházásának az odaítélésének 

érdekébe. 

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

jelenhetnek meg a dokumentáció jóváhagyott formájához viszonyított módosítások, az odaítélési 

eljárás lebonyolításának a biztosításának érdekébe, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak az 

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

feltételezett határok között, valamint, hogy az érdekelt működtetők figyelmébe bocsásson bármely 

felvilágosítást, úgy a tisztázások, mint a hibaigazítás típusú hirdetmények útján. 

A fennebb bemutatottak értelmébe javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 
 

  27540/15.12.2017 sz. 

I D 3 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) 

működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozóan 

 

A Szilárdhulladék integrált gazdálkodási rendszer projektnek, Maros megyében valóbevezetésének 

következtébe és a Maros megyei helységek köztisztasági szolgálatának a biztosításának érdekébe, a 

tervezett és a finanszírozóval szemben elvállalt paraméterek szerint, szükség van az egész 

infrastruktúra működtetésére, amelyet ennek keretében hoztak létre. 

Ezek szerint, összeállították a Maros megye, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és 

Átrakódó Állomás- SSCT, működtetésének odaítéléséhez szükséges dokumentációt, amely része a 

Maros megye szilárd hulladékainak integrált kezelésének a rendszerének – SMIDS. 

A dokumentációhoz tartozó Megalapozó tanulmánnyal, megindokolják a szortírozó, komposztáló és 

átrakódási tevékenységnek (beleértve a szállítást TMB/DDN) a koncesszióba adását, egyes 

kockázatoknak az átutalását a koncesszióba vevő felé, a működési formát – delegált ügyintézés, 

valamint a szerződés odaítélésének az eljárását – nyilvános árverés. 

A területet érintő jogszabályok szerint, a fentebb említett megalapozó tanulmánynak, amelyet az 

irányító és felülvizsgáló bizottság dolgozott ki, és az odaítélési dokumentációnak a jóváhagyása, 

valamint a koncesszióba adásnak a maximális határidejének és a delegálási szerződésnek az 

odaítélésének az eljárásának, a szerződtető hatóságra hárul, amelynek értelmébe, szükség van 

ezeknek az intézkedéseknek a megtételére, a döntéshozó hatóság által, Maros Megyei, 

Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) ügyintézésének 

delegálásának az odaítélésének az érdekébe. 

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

jelenhetnek meg a dokumentáció jóváhagyott formájához viszonyított módosítások, az odaítélési 

eljárás lebonyolításának a biztosításának érdekébe, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak az 

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

feltételezett határok között, valamint, hogy az érdekelt működtetők figyelmébe bocsásson bármely 

felvilágosítást, úgy a tisztázások, mint a hibaigazítás típusú hirdetmények útján. 

Figyelembe véve a szortírozó-átrakódó-komposztáló állomásnak a működésbe helyezésének a 

fontosságát, a helyi közhatóságok által, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvényes 

kötelességeiknek a teljesítéséért – az újrahasznosítható hulladékok külön gyűjtési és az 

újrahasznosítható hulladékoknak szortírozási/értékesítési összetevői, az odaítélési dokumentációnak 

a jóváhagyása alapfeltétel a SEAP-ba való odaítélési eljárásnak az elkezdésének érdekébe, valamint 

az odaítélési dokumentációnak az elküldésének a a Közbeszerzések Országos Ügynökségének 

(ANAP) a jóváhagyásának és a SAP-on való közlésének érdekébe. 
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Ellenkező esetbe, a működtetési szerződésnek az odaítélése késedelmeket szenvedne, amelyek a 

megyei hatóságnak lehetetlenné teszi a hulladékgazdálkodási integrált rendszerének a működtetését 

2018. december hónapjáig (határidő, amely a Hulladékgazdálkodási integrált rendszernek a 

működésbe helyezésének a finanszírozási szerződése által van előírva), amely esetben az Európai 

Bizottság, megállapítva a Maros megyei SMIDS projektnek a működés képtelenségét, kérheti az 

EU részéről kapott társfinanszírozásnak a visszaszolgáltatását. 

A fentebb bemutatottak értelmébe, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Radu Spinei_DIP SMIDS Maros megye, Projekt menedzser 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 27608/15.12.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) 

működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által kezdeményezett határozattervezetet, együtt a 

27607/15.12.2017. sz. indokolással és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási 

osztálynak a szakjelentésével, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A Maros Megyei Tanácsnak a 12/26.01.2017. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros megyei 

szilárd hulladékok integrált kezelési rendszer projekt keretében létrehozott infrastruktúrának a 

működtetésének a kezelésére vonatkozó egyes átruházási szerződéseknek az odaítélését koordináló 

és felülvizsgáló bizottság létesítését, amelynek a feladatai között megtalálható a Maros Megyei, 

Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) működtetésének az 

ügyintézésének a delegálási szerződésének az odaítéléséhez szükséges műveleteknek az 

előkészítése és tervezése. 

Ennek a bizottságnak a felelőssége, a koncesszióba adási döntésnek a megalapozása, a koncesszióba 

adási szerződésnek az odaítélési dokumentációjának az összeállítási folyamatának az irányítása, a 

koncesszióba adási szerződésnek az odaítélésének az eljárásának a megállapítása és a koncesszióba 

adás szerződtetésének a stratégiájának a kidolgozási folyamatának az irányítása. 

A fentebbiek értelmébe és figyelembe véve 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 2. cikkely (2) bekezdés előírásait, amelyek szerint az irányító és felülvizsgáló 

bizottság egyes bevont szakembereknek a támogatását élvezheti, a közhatóság egy támogatási 

szolgáltatási szerződést kötött, amelynek alapján úgy az odaítélési dokumentációnak az 

újravéleményezéséhez szükséges műszaki segédletnek, mint a bizottságnak nyújtott támogatásnak 

örvendett, a koncesszióba adási döntésnek a megalapozásához. 

Következésképpen, össze lett állítva, a szortírozó, komposztáló és átrakódási tevékenységnek 

(beleértve a szállítást TMB/DDN) a koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó Megalapozó 

tanulmányt, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésével, 

a Maros megyei szilárd hulladék integrált kezelési rendszer projekt keretében – SMIDS, amely a 
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munkálatok koncesszióira és a szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvény 7. 

cikkely, 8. cikkely és 50. cikkely (1) bekezdés, „a” betűjének a rendelkezései szerint, 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. cikkelyhez viszonyítva, megalapozza a 

megyei érdekeltségű közszolgálatnak a koncesszióba adásának a döntését, egyes kockázatoknak az 

átutalását a koncesszióba vevő felé, a működési formát – delegált ügyintézés, valamint a szerződés 

odaítélésének az eljárását – nyilvános árverés. 

A területet érintő jogszabályok szerint, a fentebb említett megalapozó tanulmánynak, amelyet az 

irányító és felülvizsgáló bizottság dolgozott ki, és az odaítélési dokumentációnak a jóváhagyása, 

valamint a koncesszióba adásnak a maximális határidejének és a delegálási szerződésnek az 

odaítélésének az eljárásának, a szerződtető hatóságra hárul, amelynek értelmébe, szükség van 

ezeknek az intézkedéseknek a megtételére, a döntéshozó hatóság által, Maros Megyei, 

Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) ügyintézésének 

delegálásának az odaítélésének az érdekébe. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „d” betűt, összevetve az (5) bekezdés „a” betű 13. 

ponttal előírásainak értelmébe, a Maros Megyei Tanács a megyei érdekeltségű 

közszolgáltatásoknak az ügyintézésére vonatkozó feladatkört lát el, ezek között megtalálhatók a 

közhasznú közösségi szolgáltatások is, mint amilyen a köztisztaság területére vonatkozó. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i 

Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) működtetésének delegálásának érdekébe 

egyes intézkedések meghozatalára vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

Készítette: Genica Nemeş – végrehajtó igazgató 
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