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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018. október 24.-i 

126. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 

SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét 

képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 22387/18.10.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 22388/18.10.2018. sz. szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 22395/18.10.2018. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú 

közösségi szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely (3) bekezdés „d^1” betű, 10. 

cikkely (4)-(5) bekezdés, 22. cikkely (1) és (3) bekezdés, 29. cikkely, 30. cikkely és 32. cikkely (3) 

bekezdés rendelkezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a települések köztisztasági szolgálat 101/2006. sz. Törvény, 6. 

cikkely (1) bekezdés ”e”,”h” és „j” betűk, 7. cikkely és 12. cikkely (2) bekezdés előírásai alapján, 

Az „Ecolect Mureş” (ADI) Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának a 17. cikkely (3) bekezdés 

18 és 20 pont, valamint a 20. cikkely megerősítve a 21. cikkely (1) bekezdés szabályozásai szerint, 

Tekintettel, a Maros megye összes közigazgatási területi egységek között megkötött társulási 

szerződés 13. cikkely (3) bekezdés előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

megerősítve a 97. cikkely (1) bekezdés alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 

Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a Maros megyei köztisztasági szolgálat összetevője, a 

települési hulladékok összegyűjtési és elszállítási tevékenységének és más hulladék folyamatoknak 

az ügyintézésének a delegálásának az Alkalmassági tanulmányát, amelyet az 1. mellékletbe 

foglaltak. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja a delegált ügykezelést, mint a Maros Megyei Szilárd Települési 

Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez 

tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok 

összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak a működtetésének és 

ügykezelésének a módját. 
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(2) Megállapítja a nyílt árverést, mint az (1) bekezdésbe előírt ügykezelési delegálási 

szerződéseknek az odaítélési eljárásaként. 

3. cikkely (1) Véleményezi a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 

Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, Maros Megye köztisztasági 

szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 

és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a delegálási dokumentációit, a 2-8 mellékletek 

szerint. 

(2) A 2. cikkelyben előírt delegált ügyintézésnek a maximális ideje 5-8 év,  esetenként, minden 

övezetnek, a 2-8 mellékletek szerint. 

(3) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy megszavazza az ADI „Ecolect Mureş” 

Részvényeseinek a Nagy Gyűlésén, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált 

Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, Maros Megye köztisztasági 

szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 

és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a delegálási dokumentációit – a jelen határozat 

3. cikkely (1) bekezdésében véleményezett. 

4. cikkely (1) Felhatalmazza az „Ecolect Mureş” Közösségi Fejlesztési Társulást, hogy Maros 

Megye nevébe és számára végezze el a 2. cikkelyben említett infrastruktúra elemeknek végzett 

tevékenységeknek a megfelelő köztisztasági szolgáltatásnak az ügykezelésének a delegálását a 

rendszer keretébe – része a 3. cikkely (1) bekezdés szerint véleményezett dokumentációknak. 

(2) Az (1) bekezdés értelmébe, a Társulás meg fogja tudni változtatni a dokumentációkat, előzetes 

beleegyezés nélkül, a Közbeszerzési Országos Hatóság által, ennek a dokumentációnak az 

ellenőrzésének a következtébe szükséges módosítások függvényébe, az ellenőrzést feltételező 

határon belül, fel van hatalmazva arra is, hogy bármely magyarázattal jöjjön az érdekelt 

működtetők figyelmébe, a tisztázások és az eligazító típusú közlemények útján, illetve Maros 

megye más közhatóságainak a döntésének, anélkül, hogy az elvégzett módosítások, az 1-7 

övezeteknek a köztisztasági közszolgáltatásainak a kivitelezésének a szabványait érintenék. 

5. cikkely Felhatalmazza az ADI „Ecolect Mureş”, az Elnökön keresztül, hogy aláírja a delegálási 

szerződéseket, amelyeket a 2-8 mellékletekbe előírt, jóváhagyott dokumentációkba foglaltak. 

6. cikkely Az 1-8 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

7. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal és az „Ecolect Mureş” 

Közösségi Fejlesztési Társulásnak, amely Részvényesek Nagy Gyűlésének a jóváhagyására veti alá, 

a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 

SMIDS) keretébe, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési 

hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az 

ügyintézésének a delegálási dokumentációit, amelyeket a 3. cikkely (1) bekezdés szerint 

véleményeztek, és felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

22387/18.10.2018. sz.  

IB/2 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 

SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét 

képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozóan 

 

Az összes Maros megyei közigazgatási területi egység társult a „Maros Megyei Szilárd Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS), Beruházási pályázat kivitelezésének a céljából, 

amelyet a Regionális Fejlesztési Európai Alapból (FEDR) finanszíroz az Európai Unió. 

Jelenleg a köztisztasági szolgálat jellegzetes tevékenységeit Maros megyében, egy Szabályzat 

alapján van megszervezve ás bonyolítják le, amelyet a megye 102 közigazgatási területi egysége 

jóváhagyott, beleértve Maros Megyét is, valamint a Maros Megyei ADI Ecolect Nagy Gyűlése is, 

amellyel meg vannak határozva a működési elvek és feltételek, figyelembe véve a követett fő 

célkitűzést, a települési hulladékoknak az összegyűjtése, szállítása, kezelése, újrahasznosítása 

és/vagy tárolása által fejlesztett káros hatások ellen való egészségügyi védelme a lakosságnak és a 

környezetnek. 

Ugyanakkor, az összes 102 UAT Maros Megyéből, ezzel együtt, egy társulási szerződést írtak alá, 

amellyel meghatározták a céljaikat, célkitűzéseiket, együttműködésük idejét, valamint a jogaikat és 

kötelezettségeiket, amelyeket szabályoztak és bevállaltak a Maros Megyei SMIDS kivitelezésének 

az érdekébe. 

Tehát, a települési hulladékok összegyűjtési és szállítási szolgáltatásának és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálását az „Ecolect Mureş” (ADI) Közösségi Fejlesztési 

Társulás fogja elvégezni a Pályázatban meghatározott 7 vidéknek, a speciális megbízások alapján, 

amelyeket az egyesület tagjai ennek értelmébe adtak. 

A tárgyra vonatkozó jogi szabályok szerint, az ügykezelés delegálásának az alkalmassági 

tanulmányának és az odaítélési dokumentációnak a jóváhagyása, illetve a delegálási szerződésnek a 

maximális határidejének és annak az odaítélésének az eljárásának a megállapítása a szerződő 

hatóságra hárul, amelynek értelmébe, szükség van ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalára a 

döntéshozó hatóság által, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 

Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a települési hulladékok összegyűjtési és szállítási 

tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálásának az 

odaítélésének érdekébe. 

Mivel, az odaítélési dokumentációknak az ellenőrzése folyamán, a Közbeszerzési Országos Hatóság 

által, jelentkezhetnek módosítások a dokumentációkban, a jóváhagyott alakhoz viszonyítva, az 

odaítélési eljárásnak a lebonyolításának a folyamatnak a gyorsaságának a biztosításának az 

érdekébe, szükség van az ADI Ecolect Mureş meghatalmazására ezeknek a kijavításoknak a 

elvégzésére, az ellenőrzés által feltételezett határok között, illetve, hogy bármely magyarázattal 
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jöjjön az érdekelt működtetők figyelmébe, úgy a tisztázások útján, mint az eligazító típusú 

közlemények útján. 

Ugyanakkor, a jelen okirathoz mellékelt közigazgatási dokumentum tervezettel, javasoljuk a 

hatóságnak a képviselőjének a meghatalmazását, az ADI „Ecolect Mureş” Részvényeseinek a Nagy 

Gyűlésén való megszavazásának az érdekébe, a Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a 

részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálásának a dokumentációinak, amelyet következik, hogy 

jóváhagyjanak. 

A fennebb bemutatott okokból alávetjük jóváhagyásra a jelen okirathoz mellékelt közigazgatási 

dokumentum tervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 
 

 

22388/18.10.2018. sz.  

IB/2 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 

SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét 

képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozóan 

 

Az összes Maros megyei közigazgatási területi egység társult a „Maros Megyei Szilárd Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS), Beruházási pályázat kivitelezésének a céljából, 

amelyet a Regionális Fejlesztési Európai Alapból (FEDR) finanszíroz az Európai Unió. 

Jelenleg a köztisztasági szolgálat jellegzetes tevékenységeit Maros megyében, egy Szabályzat 

alapján van megszervezve ás bonyolítják le, amelyet a megye 102 közigazgatási területi egysége 

jóváhagyott, beleértve Maros Megyét is, valamint a Maros Megyei ADI Ecolect Nagy Gyűlése is, 

amellyel meg vannak határozva a működési elvek és feltételek, figyelembe véve a követett fő 

célkitűzést, a települési hulladékoknak az összegyűjtése, szállítása, kezelése, újrahasznosítása 

és/vagy tárolása által fejlesztett káros hatások ellen való egészségügyi védelme a lakosságnak és a 

környezetnek. 

Ugyanakkor, az összes 102 UAT Maros Megyéből, ezzel együtt, egy társulási szerződést írtak alá, 

amellyel meghatározták a céljaikat, célkitűzéseiket, együttműködésük idejét, valamint a jogaikat és 

kötelezettségeiket, amelyeket szabályoztak és bevállaltak a Maros Megyei SMIDS kivitelezésének 

az érdekébe. 

Így, ennek a társulási szerződésnek a 3. szakaszában, amelynek a címe „A települések 

köztisztaságának a terén, a közhasznú közösségi szolgáltatásoknak az ügyintézésének a 

delegálása”, a 11. cikkely meghatározza, hogy melyek a helyi tanácsoknak a felelőssége alatt levő, 

helyi érdekű közszolgáltatások és elrendeli, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, a felek a delegált 

ügykezelés mellett döntenek, amelyet a Maros megyei ADI Ecolect fog elvégezni, „egy speciális 

meghatalmazás alapján, amelyet minden helyi tanács külön-külön fog megadni, a törvény szerint, 

övezetenként valamely átszállító/szortírozó/komposztáló/mechanikai-biológiai kezelő/lerakat 

állomásokhoz tartozó közigazgatási területi egységnek”, úgy ahogy azok a megye 7 övezetéhez 

vannak osztva, a társulási szerződésnek a mellékletével. 

Tehát, a települési hulladékok összegyűjtési és szállítási szolgáltatásának és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálását az „Ecolect Mureş” (ADI) Közösségi Fejlesztési 

Társulás fogja elvégezni a Pályázatban meghatározott 7 övezetnek, a speciális megbízások alapján, 

amelyeket az egyesület tagjai ennek értelmébe adtak. 
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Figyelembe véve, hogy a Maroskeresztúr-i, Szászrégen-i, Dicsőszentmárton-i, Ákosfalvi, 

Balavásár-i, Mezőrücs-i és Segesvár-i átszállító állomások, amelyek a közigazgatási területi 

egységeket szolgálják ki, a 101/2006. sz. Törvény 7. cikkely (2) bekezdés és az 51/2006. sz. 

Törvény 10. cikkely (6) bekezdés előírásai szerint a megye köztulajdonához tartoznak, a megyei 

tanács megkell hatalmazza a Közösségek közötti Fejlesztési Társulást „EcolectMureș” (ADI), az 

említett infrastruktúra elemeknek végzett tevékenységeknek megfelelő köztisztasági szolgáltatásnak 

az ügyintézésének a delegálásának érdekébe. 

Az ügykezelésnek a delegálásának a megalapozó tanulmányát és az odaítélési dokumentációt az 

ADI „Ecolect Mureş” és a Megyei Tanács megküldték a 102 közigazgatási területi egységnek 2018. 

november 4.-én. 

A tárgyra vonatkozó jogi szabályok szerint, az ügykezelés delegálásának az alkalmassági 

tanulmányának és az odaítélési dokumentációnak a jóváhagyása, illetve a delegálási szerződésnek a 

maximális határidejének és annak az odaítélésének az eljárásának a megállapítása a szerződő 

hatóságra hárul, amelynek értelmébe, szükség van ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalára a 

döntéshozó hatóság által, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 

Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a települési hulladékok összegyűjtési és szállítási 

tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálásának az 

odaítélésének érdekébe. 

Mivel, az odaítélési dokumentációknak az ellenőrzése folyamán, a Közbeszerzési Országos Hatóság 

által, jelentkezhetnek módosítások a dokumentációkban, a jóváhagyott alakhoz viszonyítva, az 

odaítélési eljárásnak a lebonyolításának a folyamatnak a gyorsaságának a biztosításának az 

érdekébe, szükség van az ADI „Ecolect Mureş” meghatalmazására ezeknek a kijavításoknak a 

elvégzésére, az ellenőrzés által feltételezett határok között, illetve, hogy bármely magyarázattal 

jöjjön az érdekelt működtetők figyelmébe, úgy a tisztázások útján, mint az eligazító típusú 

közlemények útján. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Szilárd Települési 

Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez 

tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok 

összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a 

delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

Készítette: Gorea Agnes tanácsadó 

Ellenőrizte: Călin Suciu szolgálat vezető 

2 példány 
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JELENTÉS 

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 

SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét 

képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 22387/18.10.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági 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 határozzuk meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 51/2006. sz. Közhasznú közösségi 

szolgáltatások törvénye, 8. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a helyi közigazgatási 

hatóságoknak a kizárólagos feladatuk, a törvény szerint, minden ami a közhasznú szolgálatoknak a 

létrehozását, szervezését, ügykezelését és működését illeti, valamint a közhasznú rendszereket 

alkotó, a közigazgatási területi egységeknek a köz és magántulajdonában levő javaknak a 

létrehozását, fejlesztését, modernizálását, felújítását és működtetését illeti. 

Ugyanannak a cikkelynek a (3) bekezdés „d
1
” előírja, hogy a közhasznú szolgáltatások területén a 

rájuk háruló feladatköreiknek és hatásköreiknek a gyakorlásába, a helyi közigazgatásnak a 

döntéshozó hatóságai biztosítják a közhasznú szolgáltatásoknak a biztosításához szükséges keretet 

és határozatokat fogadnak el a közhasznú szolgáltatásoknak az ügykezelési módjának a 

kiválasztásával és az ügykezelésbe adásával kapcsolatosan, vagy esetenként, azoknak a 

biztosításának/teljesítésének szánt közhasznú rendszereknek a rendelkezésére való bocsátásával 

kapcsolatosan. 

Hasonlóan, ugyanannak a jogszabálynak a 22. cikkely (1) bekezdés szerint, a közigazgatásoknak a 

hatóságai döntenek a felelősségük alatt levő közhasznú szolgáltatásoknak az ügyintézési módja 

felett. A közigazgatási hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy direkt módon irányítsák a 

közhasznú szolgáltatásokat, egy ügykezelésbe való adásra vonatkozó határozat alapján vagy 

azoknak ügykezelésbe való adását, illetve az egészét vagy egy részét a saját feladatainak és 

felelősségeinek, amelyek egy közhasznú szolgálatnak a biztosítására/teljesítésére vonatkoznak vagy 
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egy vagy több tevékenységre vonatkozóan, az illető közhasznú szolgálatnak a köreiből, egy az 

ügykezelést delegáló szerződés alapján, 

Az 51/2006. sz Törvény 22. cikkely (3) bekezdés, illetve az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a települések köztisztasági szolgálatára vonatkozó 101/2006. sz. 

Törvény 12. cikkely szerint, a közhasznú szolgáltatásoknak az ügyintézési módját a közigazgatási 

területi egységeknek a döntéshozó hatóságainak a határozataival állapítják meg, egy alkalmassági 

tanulmány alapján, a szolgálatnak a természetének és állapotának, a legjobb ár/minőség arány 

biztosításának a szükségességének, a közigazgatási területi egységeknek a jelenlegi és jövőbeli 

érdekeinek, valamint a közhasznú rendszereknek a nagyságának és komplexitásának a függvényébe. 

Így, ezeknek a jogi rendelkezéseknek a függvényébe, alátámasztva az 51/2006. sz. Törvény 29. 

cikkely és a 101/2006. sz. Törvény 12. cikkely (2) bekezdés által, valamint a határozatnak az 1. 

mellékletébe foglalt alkalmassági tanulmány által, a közigazgatási okirattal, a delegált ügyintézést 

javasolják jóváhagyásra, mint a Maros Megye köztulajdonában levő átrakodó állomásokból álló 

infrastruktúrának a működtetésének és ügykezelésének a módját, amelyek a Maros Megyei 

köztisztasági szolgálatnak az összetevői, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékoknak az 

Integrált Gazdálkodási Rendszernek (Maros megyei SMIDS) a keretébe – az 1-7 övezeteknek és a 

nyílt árverésnek a meghatározása, mint ennek az ügykezelésnek a delegálási szerződéseinek az 

odaítélési eljárásaként. 

Ugyanakkor, az 51/2006. sz. Törvény 32. cikkely (3) bekezdés előírásainak a figyelembe vételével 

és betartásával, az ügyintézés delegálási szerződésnek a maximális határideje 5/8 évre van 

megszabva, esetenként, mind a 7 övezetre. 

Az 51/2006. sz. Törvény 30. cikkely előírásai szerint, a törvény 1. cikkely (2) bekezdés által előírt 

közhasznú szolgáltatásoknak (tehát beleértve a településeknek a köztisztaságát) az ügyintézésének a 

delegálási szerződésének az odaítélésének az eljárásainak a megszervezése és lebonyolítása, a 

megbízó által elkészített odaítélési dokumentáció alapján történik, a 98/2016. sz. Törvény, 99/2016. 

sz Törvény és a 100/2016. sz. Törvény rendelkezései szerint, dokumentáció, amelyet alávetnek a 

helyi közigazgatási hatóságnak a jóváhagyásának, az 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely (3) bekezdés 

„d
1
” betű előírásai szerint. 

Az 51/2006. sz. Törvény 10. cikkely (5) bekezdés szabályozza viszont a közigazgatási területi 

egységeknek a jogait, hogy megbízza a közösségek közötti fejlesztési társulásokat, amelyeknek a 

céljuk a közhasznú szolgáltatás, amelyet a társulásnak az alapító okiratával és a statútumával 

határoztak meg, hogy gyakoroljanak a nevükbe és részükre, egyes a törvény által előírt feladatokat, 

jogokat és kötelezettségeket. Ennek a jogszabálynak a végső tézise szerint, a közösségek közötti 

fejlesztési társulások által egyes feladatoknak a gyakorlása, feltételezi a speciális megbízásnak a 

megszerzését, a közigazgatási területi egységeknek a döntéshozó hatóságainak a részéről, amelyek 

tagjai az illető társulásnak. 

A fennebbieknek az értelmébe, tekintettel az „Ecolect Mureş” Közösségi Fejlesztési Társulás 

Statútumának 21. cikkely előírásaira, amelyek szerint a Társulásnak a Nagygyűlésének a 

határozatait, amelyeket a Statútum 17. cikkely (3) bekezdés 19-29 pontok által szabályozott 

feladatkörnek a gyakorlásának következtébe hoztak, amelyek olyan feladatokat tartalmaznak, 

amelyeknek a gyakorlásához szükség van előzetes speciális mandátumra a Törvény 10. cikkely (5) 

bekezdés szerint, nem lehet megszavazni a társulók képviselői által, a nagygyűlésen csak a speciális 
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mandátum alapján, amelyet előzetesen kifejezetten arra adtak, a társuló döntéshozó hatóságnak, 

amelynek a képviselője, a határozatával, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 

felhatalmazására, hogy megszavazza az ügyintézésnek a delegálási dokumentációit, amelyek a jelen 

határozatnak a tárgyát képezik. 

Ami az Ákosfalvi, Balavásár-i, Maroskeresztúr-i, Dicsőszentmárton-i, Mezőrücs-i, Szászrégen-i és 

Segesvár-i átrakódó állomásokból álló infrastruktúrát illeti, amelyek a megye közterületéhez 

tartóznak, a települési hulladékoknak a begyűjtési és szállítási szolgálatnak és más hulladék 

folyamatoknak a része, az 1-7 övezetekhez tartozó, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszerének (Maros megyei SMIDS) keretébe, a Maros Megyei 

köztisztasági szolgálatnak az összetevője, tekintettel az 51/2006. sz. Törvény 10. cikkely (4) 

bekezdés végső tézise és a 30. cikkely előírásaira, valamint a 101/2006. sz. Törvény 6. cikkely(3) 

bekezdés, az ügyintézésüknek a delegálását vagy a Megyei Tanács, vagy az ADI „Ecolect Mureş” 

által lehetséges, egy speciális mandátum alapján, amelyet annak értelmébe kaptak. 

Ezek szerint, az elemzett határozattervezettel, az ADI „Ecolect Mureş” fel van hatalmazva, Maros 

Megyének a nevébe és részére, a fennebb említett infrastruktúra elemekre vonatkozó lebonyolított 

tevékenységeknek megfelelő köztisztasági szolgálatnak az ügyintézésének a delegálási 

szerződéseinek az odaítélésének az eljárásainak a megszervezésére és lebonyolítására, a társulásnak 

az elnöke pedig, fel van hatalmazva, az eljárásnak a lebonyolításának következtébe odaítélt 

ügykezelési delegálási szerződéseknek az aláírására. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a közigazgatási okirattervezetet, az utólag módosított és 

kiegészített, a jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 

24/2000. sz. Törvény, 30. cikkelye által megerősített, 81-82. cikkelyeknek az előírásainak a 

betartásával készítették el. 

A fent bemutatottak értelmébe, tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény a 91. cikkely (1) bekezdés „d” 

betű, alátámasztva az (5) bekezdés „a” betű 13. pont, rendelkezéseire, amelyek szerint a megyei 

tanács biztosítja, a megyei érdekeltségű közhasznú közösségi szolgálatoknak a közszolgáltatásainak 

a biztosításához szükséges keretet, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Szilárd Települési 

Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez 

tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok 

összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a 

delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 
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