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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. augusztus 9.-i 

84. számú HATÁROZAT 

A ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” pályázat - Maros megye, 

Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-, Szortírozó- és Komposztáló Állomás 

működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az odaítélésének és 

megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 17086/8.08.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó 

Állomás (SSCT) működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések megtételére 

vonatkozó 194/21.12.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, valamint a Maroskeresztúr-i, 

Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) működtetésének a megbízási 

szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a 

létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 13/15.02.2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat előírásait, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, 101/2006. sz. a helységek köztisztasági 

szolgálatának a törvényének a 13. cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásai, valamint az utólag 

módosított és kiegészített, az 51/2006. sz. a közüzemi közösségi szolgálatok törvénye 23. cikkely 

(1) bekezdés b betű és 24. cikkely (2) bekezdés előírásaira. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

pont, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” 

pályázat - Maros megye, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-, Szortírozó- és Komposztáló 

Állomás működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az odaítélését a 

SC Iridex Group Import Export SRL București - SC Servicii Salubritate București SA - SC Iridex 

Group Salubrizare SRL Constanța társulásnak, amelyet a 16423/31.07.2018. sz. nyilvános árverési 

eljárás jelentés alapján nyertesnek nevezték meg. 

2. cikkely Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képező mellékletébe foglalt delegálási 

szerződést és annak a megkötését a SC Iridex Group Import Export SRL București - SC Servicii 

Salubritate București SA - SC Iridex Group Salubrizare SRL Constanța társulással, amelyet a SC 

Iridex Group Import Export SRL București képvisel, mint társulás vezető. 

3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét a 2. cikkelyben említett delegálási 

szerződésnek az aláírására. 
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4. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, valamint a Maros Megyei 

Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságával, Gazdasági 

Igazgatóságával és a Maros Megyei SMIDS pályázat Kivitelező Egységével, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  17086/08.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” pályázat - Maros megye, 

Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-, Szortírozó- és Komposztáló Állomás 

működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az odaítélésének és 

megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 2018.02.09.-én közzétette, a 2967. sz. engedménybe adási közleményt, a 

szerződésnek, amelynek a tárgya a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros 

megyében” pályázat – Maros megyei SMIDS keretébe, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló 

és átrakódó állomásnak a működtetésével, a szortírozó, komposztáló és átrakódó tevékenységnek 

(beleértve a szállítást a TMB/DDN) engedménybe adással történő megbízás, az odaítélésének az 

érdekébe. 

Az ajánlatoknak, a megküldésének/felnyitásának a határideje 2018.04.22., 12:00 óra volt. 

A 16423/31.07.2018. sz. eljárási jelentéssel, a kiértékelő bizottság a Bukarest-i SC IRIDEX 

GROUP IMPORT EXPORT SRL – Társulás irányító, a SC SERVICII SALUBRITATE Bukarest 

SA –Társ és a Konstanca-i SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – Társ, által alkotott 

Társulás által megküldött ajánlatot jelölték meg nyerőnek, amellyel, a törvényesen szabályozott 

határidőn belül meg fogják kötni a szerződést, a törvény értelmébe. 

Az utólag módosított és kiegészített, 101/2006. sz. a helységek köztisztasági szolgálatának a 

törvényének a 13. cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásai szerint, a közigazgatási területi 

egységeknek a döntéshozó hatóságai és a köztisztaság szolgáltatást működtetők közötti jogviszonyt: 

„(…) b) a megbízói ügyintézés esetén, (...) a közigazgatási területi egységeknek a döntéshozó 

hatóságai által elfogadott, a szolgálat ügykezelését átruházó szerződésnek az odaítélésére és 

megkötésére vonatkozó határozat” révén szabályozzák. 

A fennebb idézett jogszabály imperatív. A (2) bekezdés szövege ennek értelmébe kiegészíti, 

elrendelve „(2) A köztisztasági szolgálat ügyintézési átruházási szolgálatának a szerződéseit, csak 

az (1) bekezdés b) betű által előírt határozat alapján kötik meg.” 

Egyébként, a helyi közigazgatási hatóságok és a működtetők közötti jogviszonyok, az utólag 

módosított és kiegészített, az 51/2006. sz. a közüzemi közösségi szolgálatok törvénye 23. cikkely 

(1) bekezdés b betű előírásaival bevezetett szabályozásoknak vannak alávetve. Ugyanakkor, a 24. 

cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, a szolgáltatások végzésére használt közüzemi rendszerek, a 

törvény feltételei szerint megnevezett szolgáltatóknak engedménybe vannak adva, a szolgáltatás 

ügykezelésének az átruházási szerződésének az odaítélési és jóváhagyási határozatának alapján, az 

átruházott ügykezelés esetén, mint a jelen esetben. 
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A pénzügyi javaslat szerint, az éves járadék értéke 713.639,80 lej, a szortírozási tevékenységnek a 

díja 154,06 lej, a komposztálási tevékenységnek a díja 143,91 lej az átrakódási tevékenységnek a 

díja pedig 36,21 lej. Az értékek nem tartalmazzák a HÉA-t. 

Következésképpen, a fennebb bemutatottak értelmébe, a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási 

rendszere Maros megyében” pályázat - Maros megye, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó- 

Szortírozó- és Komposztáló Állomás működtetésének az engedménybe adással történő, átruházási 

szerződésnek a megkötésének érdekébe, szükséges a döntéshozó szerv plénumának a 

jóváhagyásának alávetni, annak, úgy az odaítélését, mint a jóváhagyását, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 

17087/08.08.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” pályázat - Maros megye, 

Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-, Szortírozó- és Komposztáló Állomás 

működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az odaítélésének és 

megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

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

működtetésének a delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozó 2017. 

december 21.-i 194. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a Maros megyei szilárd 

hulladék integrált gazdálkodási rendszer – Maros megyei SMIDS projekt keretébe, a 

Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomásnak a működtetésével a szortírozó, 

komposztáló és átszállító tevékenységnek (beleértve a szállítást TMB/DDN) koncesszióba adással 

való delegálási szerződésnek az odaítélési dokumentációját. 

Ez a szerződés, együtt három másik delegálási szerződéssel, a ”Maros megyei szilárd hulladék 

integrált gazdálkodási rendszer” projekt részei, projekt, amely működőképesnek fognak 

nyilvánítani, a létrehozott rendszernek a teljes egészébe való működésével, 2018.12.31.-i 

dátummal, egy időbe. 

Ennek a célkitűzésnek az elszalasztása, maga után vonja, a már leosztott összegeknek, a 

visszafizetésének a kockázatát, valamint az Európai Unió Bírósága elrendelheti bírságoknak 

az alkalmazását, amelyeket végül is a hulladék lerakatoknak a tulajdonosaitól fognak 

behajtani. 

A jelen okiratnak az idején, a négy szerződésből csak egy van aláírva, azaz a Kerelőszentpál-i nem 

veszélyes hulladékok lerakatának a működtetésére és ügykezelésére és a Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átszállító állomásokról a hulladékoknak és az Ákosfalv-i, 

Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i szortírozó állomásokról a maradékoknak a 

Kerelőszentpál-i lerakatba való átszállítására vonatkozóan. 

A delegálási szerződések, amelyeket 2018.12.31.-ig meg kell kötni a következők: 

1. a Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átszállító, Szortírozó és Komposztáló Állomásnak a 

működtetésének a delegálása, amely a jelen határozattervezetnek a tárgya 

2. a Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai Kezelő Állomásnak a működtetésének a delegálása 

3. Maros megye területén, a hulladékok külön gyűjtésének és szállításának a tevékenységének 

a működtetésének a delegálása. 
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A jelen okiratnak a készítésekor, az 1 és 2 pontban levő szerződéseknek az odaítélésének az 

eljárásai már befejeződtek, a 3 pontban levő tevékenységnek az odaítélési dokumentációi átvételi 

folyamatba van, következik, hogy elkezdjék az odaítélési eljárást. 

Így, ami a Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átszállító, Szortírozó és Komposztáló Állomás 

működtetését és ügyintézését illeti (amely a jelen okiratnak a tárgya), a Maros Megyei Tanács, 

2018.02.09.-én közzétette, a 2967. sz. engedménybe adási közleményt, a szerződésnek, amelynek a 

tárgya a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” pályázat – Maros 

megyei SMIDS keretébe, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a 

működtetésével, a szortírozó, komposztáló és átrakódó tevékenységnek (beleértve a szállítást a 

TMB/DDN) engedménybe adással történő megbízás, az odaítélésének az érdekébe. Az ajánlatoknak 

a megküldésének/felbontásának a határideje 2018.04.22. 12:00 óra volt. 

A 16423/31.07.2018. sz. eljárási jelentéssel, a kiértékelő bizottság a Bukarest-i SC IRIDEX 

GROUP IMPORT EXPORT SRL – Társulás irányító, a SC SERVICII SALUBRITATE Bukarest 

SA –Társ és a Konstanca-i SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – Társ, által alkotott 

Társulás által megküldött ajánlatot jelölték meg nyerőnek, amellyel, a törvényesen szabályozott 

határidőn belül meg fogják kötni a szerződést, a törvény értelmébe. 

A pénzügyi javaslat szerint, az éves járadék értéke 713.639,80 lej, a szortírozási tevékenységnek a 

díja 154,06 lej/tonna, a komposztálási tevékenységnek a díja 143,91 lej/tonna az átrakódási 

tevékenységnek a díja pedig 36,21 lej/tonna. Az értékek nem tartalmazzák a HÉA-t. 

Az utólag módosított és kiegészített, 101/2006. sz. a helységek köztisztasági szolgálatának a 

törvényének a 13. cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásai szerint, a közigazgatási területi 

egységeknek a döntéshozó hatóságai és a köztisztaság szolgáltatást működtetők közötti jogviszonyt: 

„(…) b) a megbízói ügyintézés esetén, (...) a közigazgatási területi egységeknek a döntéshozó 

hatóságai által elfogadott, a szolgálat ügykezelését átruházó szerződésnek az odaítélésére és 

megkötésére vonatkozó határozat” révén szabályozzák. 

A fennebb idézett jogszabály imperatív. A (2) bekezdés szövege ennek értelmébe kiegészíti, 

elrendelve „(2) A köztisztasági szolgálat ügyintézésének az átruházási szerződéseit, csak az (1) 

bekezdés b) betű által előírt határozat alapján kötik meg.” 

Egyébként, a helyi közigazgatási hatóságok és a működtetők közötti jogviszonyok, az utólag 

módosított és kiegészített, az 51/2006. sz. a közüzemi közösségi szolgálatok törvénye 23. cikkely 

(1) bekezdés b betű előírásaival bevezetett szabályozásoknak vannak alávetve. 

Ugyanakkor, a 24. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, a szolgáltatások végzésére használt 

közüzemi rendszerek, a törvény feltételei szerint megnevezett szolgáltatóknak engedménybe vannak 

adva, a szolgáltatás ügykezelésének az átruházási szerződésének az odaítélési és jóváhagyási 

határozatának alapján, az átruházott ügykezelés esetén, mint a jelen esetben. 

Következésképpen, a fennebb bemutatottak értelmébe, a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási 

rendszere Maros megyében” pályázat - Maros megye, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó- 

Szortírozó- és Komposztáló Állomás működtetésének az engedménybe adással történő, átruházási 

szerződésnek a megkötésének érdekébe, szükséges a döntéshozó szerv plénumának a 

jóváhagyásának alávetni, úgy az odaítélését, mint a jóváhagyását és megkötését, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a 2017. december 21.-i 194. sz. MTH-tal jóváhagyott szerződésnek a 

formájához viszonyítva, mint része az odaítélési dokumentációnak, egyes formai de nem érdemi 
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módosítást végeztek, az eljárásnak, a lebonyolításának a folyamán kapott előzetes tisztázási kérések 

vagy értesítések következtébe. Ezeket, a módosításokat a Maros Megyei Tanács Elnöke végezte el, 

a 194/2017. december 21. sz. MTH 3. cikkely alapján. 

 

 

IGAZGATÓ 

Valer Băţaga

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gyarmati Iuliana 

Ellenőrizte: Radu Spine 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

17108/08.08.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

 

JELENTÉS 

A ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” pályázat - Maros megye, 

Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-, Szortírozó- és Komposztáló Állomás 

működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az odaítélésének és 

megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 17086/08.08.2018. sz. Indokolásával 

indítványozott határozattervezetet és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 

17087/08.08.2018. sz. szakjelentését,  

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 jegyezzük meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

betű 13. pont, rendelkezéseit figyelembe véve, a megyei tanács biztosítja, a hatásköre és a törvény 

követelményei szerint, a megyei érdekeltségű közszolgálatoknak a biztosításához szükséges keretet. 

Ennek értelmébe, a határozattervezetet kísérő iratokból kitűnik, hogy a Maros Megyei Tanács által 

lebonyolított közbeszerzési eljárás következtébe, a „Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és 

átrakódó állomásnak a működtetésével, a szortírozó, komposztáló és átrakódó tevékenységnek 

(beleértve a szállítást a TMB/DDN) engedménybe adással történő delegálása” tárgyú szerződésnek 

az odaítélésének érdekébe, a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” 

pályázat keretébe, a Bukarest-i SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL – Társulás irányító, a 

SC SERVICII SALUBRITATE Bukarest SA –Társ és a Konstanca-i SC IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE SRL – Társ, által alkotott Társulás által megküldött ajánlatot jelölték meg 

nyerőnek. 

Az utólag módosított és kiegészített, 101/2006. sz. a helységek köztisztasági szolgálatának a 

törvényének a 13. cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásai szerint, a közigazgatási területi 

egységeknek a döntéshozó hatóságai és a köztisztaság szolgáltatást működtetők közötti jogviszonyt 

a megbízói ügyintézés esetén, (...) a közigazgatási területi egységeknek a döntéshozó hatóságai által 

elfogadott, a szolgálat ügykezelését átruházó szerződésnek az odaítélésére és megkötésére 

vonatkozó határozat révén szabályozzák. 

Ugyanakkor, ugyanannak a jogszabálynak a (2) bekezdés rendelkezéseinek értelmébe, a 

köztisztasági szolgálat ügyintézésének az átruházási szerződéseit, csak az (1) bekezdés b) betű által 

előírt határozat alapján kötik meg. 
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Az elemzett esetre vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, az 51/2006. sz. a közüzemi 

közösségi szolgálatok törvénye 23. cikkely (1) bekezdés „b” betű rendelkezései is, amelyek szerint, 

a közigazgatási területi egységek vagy, esetenként, a közösségek közötti fejlesztési egyesületek, 

amelyeknek a célja a közüzemi szolgáltatások és, esetenként, a működtetők vagy regionális 

működtetők közötti jogviszony, a közüzemi szolgáltatások ügykezelésének a delegálási 

szerződéseivel szabályozzák, a delegált ügykezelés esetébe. 

Hasonlósan, a fennebb említett jogszabály 24. cikkely (2) bekezdés szerint, a delegált ügykezelés 

esetén, az ügykezelésnek a delegálásának a tárgyát képező szolgáltatásoknak és/vagy 

tevékenységeknek a szolgáltatásához/elvégzéséhez használt, közüzemi rendszereknek a 

rendelkezésre bocsátása, elválaszthatatlan része az ügykezelés delegálási szerződésnek. Ezeket a 

rendszereket és átadódnak a kezelőknek/ regionális kezelőknek ügykezelésre és működtetésre, az 

ügykezelés delegálás periódusára, az ügykezelés delegálási szerződés alapján delegált 

szolgáltatásoknak és/vagy tevékenységeknek a tulajdonképpeni ügykezelésével együtt, az 

ügykezelésnek a delegálási szerződésének alapján. 

Ami a jóváhagyásnak alávetett delegálási szerződést illeti, a szakjelentés megjegyzései szerint, 

általánosan betartja a Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó 

Állomás (SSCT) működtetésének, a delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára 

vonatkozó, 194/2017. sz. Maros MTH-tal jóváhagyott formát. A szerződésnek az odaítélésének az 

eljárásának, a lebonyolításának a folyamán kapott előzetes tisztázási kérések vagy értesítések 

következtébe, az előbb említett közigazgatási okirat 3. cikkely (3) bekezdés alapján, a Maros 

Megyei Tanácsnak az Elnöke, egyes módosításokat végzett, amelyek viszont nem érintik, az 

érdemi, lényeges kitételeit a szerződésnek. 

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 fennebbiek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási 

rendszere Maros megyében” pályázat - Maros megye, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-

, Szortírozó- és Komposztáló Állomás működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói 

szerződésnek, az odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá 

lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Adriana Farkas 
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