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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 27.-i 

112. számú HATÁROZAT 

A Kerelőszentpál-i lerakatnál a működtetési díjnak, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20024/20.09.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA  

Társulásnak a megbízottjának a 476/11.09.2018. sz. átiratával megküldött, kérését, valamint a 

működtetési díjnak a szerkezetének a módosítását megalapozó nyilvántartó lapot és igazoló 

jegyzéket, 

Mérlegelve, a ”Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer” projekt – a Maros megye, 

Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék lerakatnak a működtetésének és ügykezelésének és a 

Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakodó állomásokról a hulladékoknak és az 

Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i szortírozó állomásokról a maradéknak az 

elszállításának a megbízói szerződésének az odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására 

vonatkozó 138/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a rendelkezéseit, 

Tekintettel, a SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA 

Társulással megkötött 18920/12I/486/07.10.2016. sz. megbízói szerződés 34. cikkely (3) bekezdés, 

megerősítve a 35. cikkely (1) bekezdés, a 109/2007. sz. ANRSC Elnöki Rendelettel jóváhagyott, a 

helységek köztisztasági szolgálataira jellemző tevékenységeknek a díjainak a meghatározásának, a 

kiigazításának vagy módosításának a metodológiai normáinak a 15. cikkely, valamint a az utólag 

módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 9. 

cikkely (2) bekezdés d) betű és 23. cikkely (1) bekezdés b) betű 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 rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék tároló tevékenységének a 

működtetési díjának a módosítását, amelyet megállapítottak a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. 

szerződésben, az 1. Mellékletbe foglalt Megalapozó nyilvántartó lap szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződésnek a kiegészítő okiratát, a 2. 

melléklet szerint. 

3. cikkely Fel hatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja a 2. cikkelyben 

jóváhagyott 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződésnek a kiegészítő okiratát. 
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4. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

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

Megyei Tanács Pályázat Fejlesztési és Kivitelezési Igazgatóságával, a Gazdasági Igazgatóságával 

és a Maros Megyei SMIDS Pályázat Kivitelező Egységgel, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/3 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

20024/20.09.2018. sz.  

I/D/3 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladékok lerakatánál a hulladékok tárózási tevékenységének a 

működtetési díjának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

2016.10.07.-én odaítélték, a Maros megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladékok lerakatának 

a működtetésére és ügyintézésére és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakodó 

állomásokról és az Ákosfalv-i, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i szortírozó 

állomásokról a Kerelőszentpál-i lerakatba, a hulladékoknak az elszállítására vonatkozó 

12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. A tevékenységnek a megkezdésére vonatkozó rendeletet 

2017.02.06.-án bocsátották ki. 

A nyertes ajánlattevő (S.C.Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate 

S.A.Bucureşti társulás) által megküldött pénzügyi ajánlat szerint, a DDN Kerelőszentpál a hulladék 

raktározási tevékenységnek a működtetési díját 61,93 lej/tonna HÉA nélkül állapították meg, 

amelyet megindokoltak a díjnak a megalapozó lapján (1 melléklet). 

A szerkezetének a szempontjából, a raktározási tevékenységnek a díja két fő összetevőből áll: 

1. a működtetésnek az effektív költsége – 31,46 lej/tonna és 

2. a jutalék – 30,47 lej/tonna. 

A 109/2007. sz. ANRSC Elnöki rendelet 15. cikkely ”b” betű előírásainak értelmébe, ”A 

köztisztasági szolgálatra jellemző tevékenységeknek a díjait módosítani lehet a következő esetekbe: 

(…) 

b) azokba az esetekbe, amelyek a költségeknek vagy a mennyiségeknek a szerkezeti módosításához 

vagy a tevékenység végzésének a körülményeinek a módosításához vezetnek, amelyek a költségeknek 

több mint 5 %-os módosulását vonja maga után, egymásután 3 hónapos periódusra;” 

34. cikkely – A fennebb említett működtetési szerződésbeli, szerződési egyensúlynak a megőrzése, 

(3) bekezdés kijelenti: 

”Abban az esetben, amelybe a Megbízottól és az akaratától független, Jogszabály Változások, 

műszaki, gazdasági, pénzügyi kényszerűségből, vagy álltalába, előre nem látható események, 

amelyek nem a jelen Szerződés által meghatározott Kényszerítő Körülmények, a Megbízónak 

köszönhetően vagy sem, a jelen Szerződés gazdasági-pénzügyi egyensúlyt megváltoztatja, és ha az 

egyensúlyhiányt nem lehet kijavítani módosításokkal/díj kiigazításokkal, a Felek kötelezik magukat 

a jele Szerződésnek fogalmainak és feltételeinek az újratárgyalására, a Szerződésnek a gazdasági-

pénzügyi egyensúlyának a helyreállításának a céljából.” 

2018. januárjával kezdődőleg, S.C.Iridex Group Import Export S.R.L., kérte a díjnak a módosítását 

a Kerelőszentpál-i DDN hulladék raktározási tevékenységre, felhozva a következő aspektusokat: 

- a szerződésben előírthoz viszonyítva kisebb mennyiségű hulladéknak a tárolása; 
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- 85.187,65 tonna mennyiségű hulladéknak az átszállítása a Maroskeresztúr-i meg nem felelő 

lerakattól; 

- az Engedélyben előírt megfelelőségi követelményeket nem teljesítő vegyes hulladéknak a tárolása; 

- a pénzügyi ajánlatnak a kidolgozásán alapuló számítási értékekhez viszonyított keletkező 

csurgalék mennyiségnek az átlépése, valamint a csurgalék meg nem felelő minősége, a veszélyes 

anyagok tartalmának az átlépése az érvényes jogszabályokhoz viszonyítva. 

A díj módosítási kérelmét elemezték műszaki, gazdasági és jogi szempontból, egy sor igazoló 

okiratot, árajánlatot és számlát kérve be. Ennek értelmébe levelezést folytattak a 2018. január-

szeptember periódusba. 

Figyelembe véve, a 109/2007. sz. ANRSC Elnöki Rendelettel jóváhagyott, a helységek 

köztisztasági szolgálataira jellemző tevékenységeknek a díjainak a meghatározásának, a 

kiigazításának vagy módosításának a metodológiai normáinak a 2. Melléklet előírásait, a 

476/11.09.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 19428/11.09.2018. sz. alatt iktatott) átirattal, a 

S.C.Iridex Group Import Export S.R.L. megküldte a Kerelőszentpál-i DDN hulladék raktározási 

tevékenységnek a módosított díjának, a megalapozó nyilvántartó lapját, amelyet egy Igazoló 

jegyzék kísért. 

Az adatoknak és a Megalapozó nyilvántartó lapba foglalt számítások és az igazoló jegyzékbe, 

valamint a működtető által megküldött dokumentumokba foglalt információk alapján, megerősítve 

a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződésnek az előírásaival, elkészítették a Kerelőszentpál-i DDN 

hulladék raktározási tevékenységnek a díjának a módosításának a Megalapozó nyilvántartó lapját, 

amelyet a jelen határozattervezetnek az 1 Mellékletébe van bemutatva. Ebben a nyilvántartó lapban, 

a módosuló kiadási elemenkénti szerkezet a következő: 

- a kiadások az üzemanyaggal módosul a gázolajnak az árának a növekedésének 

következtébe, 4,20 lej/l-ről az eredeti ajánlatba, 4,60 lej/l-re a jelenbe (számla mellékelve); 

- a kiadások a kenőanyagokkal módosul a hidraulikus olajnak az árának a csökkenésének 

következtébe, 9,90 lej/l-ről az eredeti ajánlatba, 7,69 lej/l-re a jelenbe (számla mellékelve); 

- a kiadások a technológiai elektromos energiával módosulnak a csurgalék kezelő állomásnak 

a működtetési idejének a növelésének következtébe, 1182 óra/év-ről 5118 óra/év-re, úgy 

ahogy kitűnik a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. által megküldött, 2018.08.31.-i 

működési jelentésből. A működési órák számának a kiszámításának érdekébe, figyelembe 

vették a mellékelt jelentésbe bemutatott órák számát, azaz 3949 óra 2017.09.21.-2018.08.31. 

periódusba, extrapolálva a 365 napos periódusra; 

- a kiadások a nyers anyagokkal és fogyó anyagokkal módosulnak a csurgalék kezelési 

folyamatához szükséges vegyszereknek a fogyasztásának a növekedésével, amint kitűnik a 

S.C. Wessling România által készített Próba jelentésekből (mellékelve), a csurgalék kezelő 

berendezéseket szolgáltató, S.C. Klarwin által összeállított PER-180113-DFD/14.02.2018. 

sz. Jelentésből (mellékelve) és a fogyó anyagok árajánlataiból (mellékelve); 

- a kiadások a környezetvédelemmel módosulnak a levegő, víz és talaj minőségének nagyobb 

számú elemzéseinek az elvégzésének a szükségességének következtébe, amint kitűnik a 

laboratóriumi elemzéseknek a kiadásainak a számítási táblázatából, amelyet a S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L. mutatott be (mellékelve); 
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- a kiadások az élő munkával módosulnak a fizetésre vonatkozó törvényes előírásoknak az 

alkalmazásának következtébe, amint kitűnik a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. által 

elkészített Fizetések mellékletből (mellékelve). 

Az összes többi kiadás változatlan marad. Következésképpen, a Kerelőszentpál-i DDN hulladék 

raktározási tevékenységnek a díja, amelyet eredetileg 61,93 lej/tonnára határoztak meg, módosul és 

66,38 lej/tonna lesz. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT 

KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

20034/20.09.2018. sz.  

I/D/3 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladékok lerakatánál a hulladékok tárózási tevékenységének a 

működtetési díjának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

2016.10.07.-én odaítélték, a Maros megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladékok lerakatának 

a működtetésére és ügyintézésére és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakodó 

állomásokról és az Ákosfalv-i, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i szortírozó 

állomásokról a Kerelőszentpál-i lerakatba, a hulladékoknak az elszállítására vonatkozó 

12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. A tevékenységnek a megkezdésére vonatkozó rendeletet 

2017.02.06.-án bocsátották ki. 

A nyertes ajánlattevő (S.C.Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate 

S.A.Bucureşti társulás) által megküldött pénzügyi ajánlat szerint, a DDN Kerelőszentpál a hulladék 

raktározási tevékenységnek a működtetési díját 61,93 lej/tonna HÉA nélkül állapították meg, 

amelyet megindokoltak a díjnak a megalapozó lapján (1. melléklet). 

A szerkezetének a szempontjából, a raktározási tevékenységnek a díja két fő összetevőből áll: 

1. a működtetésnek az effektív költsége – 31,46 lej/tonna és 

2. a jutalék – 30,47 lej/tonna. 

A 109/2007. sz. ANRSC Elnöki rendelet 15. cikkely ”b” betű előírásainak értelmébe, ”A 

köztisztasági szolgálatra jellemző tevékenységeknek a díjait módosítani lehet a következő esetekbe: 

(…) 

b) azokba az esetekbe, amelyek a költségeknek vagy a mennyiségeknek a szerkezeti módosításához 

vagy a tevékenység végzésének a körülményeinek a módosításához vezetnek, amelyek a költségeknek 

több mint 5 %-os módosulását vonja maga után, egymásután 3 hónapos periódusra;” 

A 34. cikkely – A fennebb említett működtetési szerződésbeli, szerződési egyensúlynak a 

megőrzése, (3) bekezdés kijelenti: 

”Abban az esetben, amelybe a Megbízottól és az akaratától független, Jogszabály Változások, 

műszaki, gazdasági, pénzügyi kényszerűségből, vagy álltalába, előre nem látható események, 

amelyek nem a jelen Szerződés által meghatározott Kényszerítő Körülmények, a Megbízónak 

köszönhetően vagy sem, a jelen Szerződés gazdasági-pénzügyi egyensúlyt megváltoztatja, és ha az 

egyensúlyhiányt nem lehet kijavítani módosításokkal/díj kiigazításokkal, a Felek kötelezik magukat 

a jele Szerződésnek fogalmainak és feltételeinek az újratárgyalására, a Szerződésnek a gazdasági-

pénzügyi egyensúlyának a helyreállításának a céljából.” 
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A 12/08.01.2018. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 608/12.01.2018. sz. alatt 

iktattak, a S.C.Iridex Group Import Export S.R.L., kérte a díjnak a módosítását a Kerelőszentpál-i 

DDN hulladék raktározási tevékenységre, felhozva a következő aspektusokat: 

- a szerződésben előírthoz viszonyítva kisebb mennyiségű hulladéknak a tárolása; 

- 85.187,65 tonna mennyiségű hulladéknak az átszállítása a Maroskeresztúr-i meg nem felelő 

lerakattól; 

- az Engedélyben előírt megfelelőségi követelményeket nem teljesítő vegyes hulladéknak a tárolása; 

- a pénzügyi ajánlatnak a kidolgozásán alapuló számítási értékekhez viszonyított keletkező 

csurgalék mennyiségnek az átlépése, valamint a csurgalék meg nem felelő minősége, a veszélyes 

anyagok tartalmának az átlépése az érvényes jogszabályokhoz viszonyítva. 

A megküldött kérés elemzésének következtébe, igazoló dokumentumokat, árajánlatokat és 

számlákat kértek be, a raktározási díj módosításának az alátámasztásának az érdekébe, amelyekre a 

S.C.Iridex Group Import Export S.R.L. a következő átiratokkal válaszolt: 

- 62/13.02.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 3156/15.02.2018. sz. alatt iktatva), 

- 141/14.03.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 3155/15.03.2018. sz. alatt iktatva), 

- 147/28.03.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 6366/29.03.2018. sz. alatt iktatva), 

- 241/16.05.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 10510/17.05.2018. sz. alatt iktatva), 

- 294/12.06.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 12701/14.06.2018. sz. alatt iktatva), 

- 321/27.06.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 13783/27.06.2018. sz. alatt iktatva), 

- 359/18.07.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 15359/18.07.2018. sz. alatt iktatva), 

- 380/24.07.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 15856/25.07.2018. sz. alatt iktatva), 

- 412/07.08.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 17042/08.08.2018. sz. alatt iktatva), 

- 433/21.08.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 17789/21.08.2018. sz. alatt iktatva), 

- 452/03.09.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 18851/04.09.2018. sz. alatt iktatva). 

Figyelembe véve, a 109/2007. sz. ANRSC Elnöki Rendelettel jóváhagyott, a helységek 

köztisztasági szolgálataira jellemző tevékenységeknek a díjainak a meghatározásának, a 

kiigazításának vagy módosításának a metodológiai normáinak a 2. Melléklet előírásait, a 

476/11.09.2018. sz. (a Maros Megyei Tanácsnál a 19428/11.09.2018. sz. alatt iktatott) átirattal, a 

S.C.Iridex Group Import Export S.R.L. megküldte a Kerelőszentpál-i DDN hulladék raktározási 

tevékenységnek a módosított díjának, a megalapozó nyilvántartó lapját, amelyet egy Igazoló 

jegyzék kísért. 

Az adatoknak és a Megalapozó nyilvántartó lapba foglalt számítások és az igazoló jegyzékbe, 

valamint a működtető által megküldött dokumentumokba foglalt információk alapján, megerősítve 

a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződésnek az előírásaival, elkészítették a Kerelőszentpál-i DDN 

hulladék raktározási tevékenységnek a díjának a módosításának a Megalapozó nyilvántartó lapját, 

amelyet a jelen határozattervezetnek az 1 Mellékletébe van bemutatva. Ebben a nyilvántartó lapban, 

a módosuló kiadási elemenkénti szerkezet a következő: 

- a kiadások az üzemanyaggal módosul a gázolajnak az árának a növekedésének 

következtébe, 4,20 lej/l-ről az eredeti ajánlatba, 4,60 lej/l-re a jelenbe (számla mellékelve); 
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- a kiadások a kenőanyagokkal módosul a hidraulikus olajnak az árának a csökkenésének 

következtébe, 9,90 lej/l-ről az eredeti ajánlatba, 7,69 lej/l-re a jelenbe (számla mellékelve); 

- a kiadások a technológiai elektromos energiával módosulnak a csurgalék kezelő állomásnak 

a működtetési idejének a növelésének következtébe, 1182 óra/év-ről 5118 óra/év-re, úgy 

ahogy kitűnik a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. által megküldött, 2018.08.31.-i 

működési jelentésből. A működési órák számának a kiszámításának érdekébe, figyelembe 

vették a mellékelt jelentésbe bemutatott órák számát, azaz 3949 óra 2017.09.21.-2018.08.31. 

periódusba, extrapolálva a 365 napos periódusra; 

- a kiadások a nyers anyagokkal és fogyó anyagokkal módosulnak a csurgalék kezelési 

folyamatához szükséges vegyszereknek a fogyasztásának a növekedésével, amint kitűnik a 

S.C. Wessling România által készített Próba jelentésekből (mellékelve), a csurgalék kezelő 

berendezéseket szolgáltató, S.C. Klarwin által összeállított PER-180113-DFD/14.02.2018. 

sz. Jelentésből (mellékelve) és a fogyó anyagok árajánlataiból (mellékelve); 

- a kiadások a környezetvédelemmel módosulnak a levegő, víz és talaj minőségének nagyobb 

számú elemzéseinek az elvégzésének a szükségességének következtébe, amint kitűnik a 

laboratóriumi elemzéseknek a kiadásainak a számítási táblázatából, amelyet a S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L. mutatott be (mellékelve); 

- a kiadások az élő munkával módosulnak a fizetésre vonatkozó törvényes előírásoknak az 

alkalmazásának következtébe, amint kitűnik a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. által 

elkészített Fizetések mellékletből (mellékelve). 

Az előbb említett, a 476/11.09.2018. sz. átirattal megküldött Megalapozó nyilvántartó lapon 

szerepelő, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. által, módosításra javasolt raktározási 

tevékenységnek a díját alkotó kiadási elemek közül, a törvényes előírások, a delegálási szerződésbe 

foglalt kötelezettségek és az Igazoló jelentésbe foglalt információk alapján végzett elemzés 

következtébe, a következőket találták megalapozatlannak: 

- kiadások a javításokkal, revíziókkal és folyó karbantartásokkal, amelyek a javaknak a leltári 

értékének alapján vannak kiszámolva, amelyek nem módosulnak; 

- kiadások más, harmadik személyek által végzett szolgáltatásokra, amelyek keretébe a 

működtető javasolta a csurgalék kezelő állomásnak a karbantartási szolgáltatásainak a 

kiadásait, amelyeket a berendezéseket szolgáltatónak a javára a kiszervezés mellett döntött. 

Az összes koncesszióba vett javaknak a karbantartási kötelezettségét a Megbízott vállalta 

magára, a delegálási szerződésnek az aláírásával egy időbe, a kiadások magától értetődően 

az ajánlott díjnak a részét képezik. 

Hasonlóan, a műszaki elektromos energia kiadásai, a jóváhagyásnak alávetett Megalapozó 

nyilvántartó lapon, módosítva voltak tekintettel a csurgalék kezelő állomásnak az effektív működési 

idejére, amelyet a működtető közölt és nem a lerakatba keletkezett csurgalék mennyiségnek a 

megbecsült értékére alapozott elméleti számolásra alapozták. 

Következésképpen, a Kerelőszentpál-i DDN hulladék raktározási tevékenységnek a díja, amelyet 

eredetileg 61,93 lej/tonnára határoztak meg HÉA nélkül, módosul és 66,38 lej/tonna lesz HÉA 

nélkül. A jóváhagyásra javasolt díjnak a növekedése 107,18%. 
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A jelen határozatban javasolt díjmódosításnak, az elutasításának esetén, a 

12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződés 34. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a működtető 

jogosult a szerződésnek a felmondására, anélkül, hogy a Megbízó kártérítést követelhessen. 

Figyelembe véve a fentieket, jóváhagyásra javasoljuk a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

Végrehajtó igazgató 

Valer Băţaga 

Végrehajtó igazgató 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Călin Suciu Szolgálat vezető 

Ellenőrizte: Radu Spinei projekt menedzser 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 20035/20.09.2018. sz. 

VI/D/4 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladékok lerakatánál a hulladékok tárózási tevékenységének a 

működtetési díjának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 20024/20.09.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságnak a 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 elemzett közigazgatási okirattal alávetik jóváhagyásra a Kerelőszentpál-i nem veszélyes 

hulladékok lerakatánál a hulladékok tárózási tevékenységének a működtetési díjának, a módosítását 

és a SC Iridex Group Import Export SRL Bucureşti – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA 

Társulással megkötött 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez, amelynek a tárgya a 

Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetése és irányítása és a Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó állomásokon lévő hulladékoknak, illetve az Ákosfalvi, 

Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i hulladékválogató állomásokon lévő 

maradékhulladékoknak a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való átszállítása, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötését. 

A határozattervezetet kísérő okiratokból kitűnik, hogy a gazdasági irányító – amelynek a 

Kerelőszentpál-i hulladék lerakatnak a működtetése és az ügyintézése volt delegálva, kérte a 

raktározási tevékenységnek a működtetésének a díjának a módosítását, díj amelyet a delegálási 

szerződés a 10. cikkely szabályoz. 

Ez a módosítási kérés, jogilag a települések köztisztasági szolgálatára jellemző tevékenységeknek a 

díjainak a meghatározásának, kiigazításának vagy módosításának metodológiai normáinak a 

jóváhagyására vonatkozó 109/2007. sz. ANRSC rendelet 15. cikkely „b” betű előírásaival,  illetve a 

delegálási szerződés 34. cikkely (3) bekezdés rendelkezésivel, ténybeli állás szerint a megalapozó 

nyilvántartó lappal – a határozattervezetnek a melléklete és a megbízott által összeállított igazoló 

okiratokkal  vannak igazolva. 

Ami a javasolt módosításnak a törvényes keretét illeti, az utólag módosított és kiegészített, a 

települések köztisztasági szolgáltatásának a 101/2006. sz. Törvény 13. cikkely, valamint az utólag 

módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 23. 
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cikkely (1) bekezdés „b” betű rendelkezései szerint kijelentjük, hogy a közigazgatási területi 

egységeknek a döntéshozó hatóságai és a köztisztasági szolgálatnak a működtetői közötti jogi 

viszonyok, a szolgáltatás ügykezelésének a delegálási szerződéseinek az odaítélésére és 

megkötésére vonatkozó határozatok által vannak szabályozva. 

Hasonlóan, az 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely (1) bekezdés által előírt kötelezettségeknek a 

teljesítésének érdekébe, a helyi közigazgatási hatóságok jóváhagyják – ugyanannak a törvénynek a 

9. cikkely (2) bekezdés „d” betű előírásai szerint, a működtetők által javasolt, közhasznú 

szolgáltatásoknak az árainak és díjainak a meghatározását, kiigazítását vagy esetenként a 

módosítását, a szabályozó hatóságok által kidolgozott metodológiák alapján, a speciális törvény 

által megszabott feladatkör szerint. 

Ilyenképpen, úgy a megkötése, mint a szolgáltatás ügykezelésének a delegálási szerződéseinek a 

módosítása a döntéshozó hatóságnak, a jóváhagyásának vannak alávetve. 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződés 35. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a 

módosítását csak a szerződő felek között megkötött kiegészítő okirattal lehet elvégezni. 

Elemezve a jóváhagyásra javasolt Kiegészítő okiratnak a tartalmát, úgy értékeljük, hogy az betartja 

és tükrözi a törvényes és szerződéses rendelkezéseket, amelyek alapján meg lesz kötve, illetve bele 

illeszkedik az aláíró felek törvényes feladat- és hatásköreikbe. 

Nem utolsó sorba, a 91. cikkely (1) bekezdés „d” betű rendelkezései szerint, alátámasztva az (5) 

bekezdés „a” betű 13. ponttal, a megyei tanács biztosítja a megyei érdekeltségű közösségi 

szolgáltatások közszolgáltatásának az elvégzéséhez szükséges keretet. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelyeinek, összevetve a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

Az fennebb bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a Kerelőszentpál-i nem veszélyes 

hulladékok lerakatánál a hulladékok tárózási tevékenységének a működtetési díjának, a 

módosításának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

Készítette: Adriana Farkas - Szolgálatvezető 
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