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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2018. november 22-i 

139. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó 

állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN 

szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási 

szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 24766/15.11.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 24767/15.11.2018. sz. Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 24786/15.11.2018. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak 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 84/09.08.2018. sz. 

Határozatnak az előírásait, 

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

szolgáltatási törvény 13. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi 

szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely, 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, alátámasztva az (5) bekezdés a) betű 13. 

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

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, 

komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító 

(beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba 

adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötését, a melléklet szerint, amely 

szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Fel hatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja az 1. cikkelybe 

említett kiegészítő okiratot. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, valamint a Maros 

Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, Gazdasági 
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Igazgatóságának és a Maros megyei SMIDS Projektnek a Kivitelezési Egységének, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

24766/15.11.2018. sz.  

IB/2 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó 

állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN 

szállítást) tevékenységeinek a 19.100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási 

szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

2018.09.06.-án írták alá a Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, 

komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító 

(beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a koncesszióba adással való delegálásra 

vonatkozó 19100/683/11I/06.09.2018. sz. szerződést. 

A gazdasági kezelő, amelynek odaítélték a szerződést, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – 

S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Társulás, a társulás 

irányító SC Iridex Group Import Export SRL által képviselve, jelenleg a mozgósítási időszakban 

van (84 nap, a szerződés 3. cikkely szerint, vagyis 2018.11.29-ig), amely szükséges a szortírozó, 

komposztáló és átszállító állomásnak a működésbe helyezését megelőző tevékenységeknek a 

lebonyolításához. 

A települési hulladékok gyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az 

ügyintézésének a delegálási dokumentációi, amelyek a Maros Megyei köztisztasági 

szolgáltatásának az összetevője, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált 

Gazdálkodási Rendszerének keretébe (Maros megyei SMIDS), az 1-7 övezetekre vonatkozóan, meg 

voltak küldve jóváhagyásra az ADI Ecolect által a SICAP-nak 2018. november 2.-án. Az 1, 3, 4, 5 

és 7 övezetekhez tartozó Dokumentációkat jóváhagyták, a részvételi közleményeket 2018. 11. 09.-

én tették közzé, az ajánlatoknak a beküldési határidejét 2018. 11. 27.-re határozták meg. A 2 és 6 

övezetekhez tartozó dokumentációkat még nem hagyták jóvá. 

Tekintettel arra, hogy a fennebbi 7 beszerzési eljárás közül egyiket sem lehet odaítélni 2018. 11. 

29.-ig – a mozgósítási időszaknak a vége, nem lesznek teljesítve a szortírozó, komposztáló és 

átszállító állomásnak a működéséhez szükséges feltételek. 

Ebben a kontextusban, tekintettel a „Maros megyei szilárd hulladék integrált gazdálkodási 

rendszer” pályázatnak a kivitelezési dátumára is – 2018.12.31., amikorra az egész rendszer 

működőképes kell legyen, javasoljuk a mozgósítási időszaknak a meghosszabbítását 2018. 

december 20.-ig és annak értelmébe egy kiegészítő okiratnak a megkötését a 

19100/683/11I/06.09.2018. sz. szerződéshez. 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

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 
 

 

24767/15.11.2018. sz.  

IB/2 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros megyei SMIDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó 

állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN 

szállítást) tevékenységeinek a 19.100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási 

szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

2018.09.06.-án írták alá a Maros megyei SMIDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, 

komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító 

(beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a koncesszióba adással való delegálásra 

vonatkozó 19100/683/11I/06.09.2018. sz. szerződést. 

A gazdasági kezelő, amelynek odaítélték a szerződést, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – 

S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Társulás, a társulás 

irányító SC Iridex Group Import Export SRL által képviselve, jelenleg a mozgósítási időszakban 

van (84 nap, a szerződés 3. cikkely szerint, vagyis 2018.11.29-ig), amely szükséges a szortírozó, 

komposztáló és átszállító állomásnak a működésbe helyezését megelőző tevékenységeknek a 

lebonyolításához. 

A települési hulladékok gyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az 

ügyintézésének a delegálási dokumentációi, amelyek a Maros Megyei köztisztasági szolgáltatásnak 

az összetevője, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 

Rendszerének keretébe (Maros megyei SMIDS), az 1-7 övezetekre vonatkozóan, meg voltak küldve 

jóváhagyásra az ADI Ecolect által a SICAP-nak 2018. november 2.-án. Az 1, 3, 4, 5 és 7 

övezetekhez tartozó Dokumentációkat jóváhagyták, a részvételi közleményeket 2018. 11. 09.-én 

tették közzé, az ajánlatoknak a beküldési határidejét 2018. 11. 27.-re határozták meg. A 2 és 6 

övezetekhez tartozó dokumentációkat még nem hagyták jóvá. 

Tekintettel arra, hogy a fennebbi 7 beszerzési eljárás közül egyiket sem lehet odaítélni 2018. 11. 

29.-ig – a mozgósítási időszaknak a vége, nem lesznek teljesítve a szortírozó, komposztáló és 

átszállító állomásnak a működéséhez szükséges feltételek. 

Csak az 1 Kerelőszentpál-i és 4 Szászrégen-i övezetekhez tartozó beszerzési eljárásoknak az 

odaítélése után, övezetek ahonnan az újrahasznosítható hulladékokat (papír/karton, műanyag, fém 

és üveg) és a zöld hulladékokat (a parkokból és kertekből) át fogják irányítani a Maroskeresztúr-i 

szortírozó, komposztáló és átszállító állomásra, ezekhez az övezetekhez tartozó települési 

hulladékok összegyűjtési és szállítási és más hulladék folyamatoknak a szerződésének a 

megkötésével, lesznek biztosítva, a szortírozó, komposztáló és átszállító állomásnak a működésének 

az elkezdésének az előfeltételei. 
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Ebbe a kontextusba, tekintettel a „Maros megyei szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszer” 

pályázatnak a kivitelezési dátumára is – 2018.12.31., amikorra az egész rendszer működőképes kell 

legyen, javasoljuk a mozgósítási időszaknak a meghosszabbítását 2018. december 20.-ig és annak 

értelmébe egy kiegészítő okiratnak a megkötését a 19100/683/11I/06.09.2018. sz. szerződéshez. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, úgy értékeljük, hogy a 19.100/683/11I/06.09.2018. sz. 

koncesszióba adási delegálási szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros 

Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gorea Agnes  

Ellenőrizte: Radu Spinei projekt menedzser 

Ellenőrizte: Călin Suciu szolgálat vezető 

2 példány 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

24786/15.11.2018 sz. 

VI/D/4 akta 

 

 

JELENTÉS 

A Maros megyei SMIDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó 

állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN 

szállítást) tevékenységeinek a 19.100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba adással való delegálási 

szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 24766/15.11.2018. 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 határozzuk meg: 

Az elemzett közigazgatási okirattervezettel, alávetették jóváhagyásra, egy kiegészítő okiratnak a 

megkötését, a 19100/683/11I/06.09.2018. sz. szerződéshez, amelyet a S.C. Iridex Group Import 

Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. 

Társulással kötöttek, a tárgya pedig, a Maros megyei SMIDS keretében, a Maroskeresztúr-i 

szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és 

átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a koncesszióba adással való  

delegálása, a „Maros megyei szilárd hulladékoknak az integrált gazdálkodási rendszere” 

pályázatnak a keretébe. 

A határozattervezetet kísérő szakjelentésből kitűnik, hogy a működtető, amelynek odaítélték a 

szerződést, jelenleg a mozgósítási időben található (84 nap, a szerződésnek a 3. cikkely (5) 

bekezdése, vagyis 2018.11.29.-ig), amely szükséges a szortírozó, komposztáló és átszállító 

állomásnak a működésbe helyezését megelőző tevékenységeknek a lebonyolításához, viszont a 

Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Kezelési Rendszernek (Maros megyei 

SMIDS) a keretében, a Maros Megyei köztisztasági szolgálatnak a részét képező települési 

hulladékoknak az összegyűjtésének és elszállításának a tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási szerződéseinek az odaítélési eljárásai, az 1-7 

övezetekre vonatkozóan, nincsenek még véglegesítve. 

Mivel, egyetlen beszerzési eljárást sem lehet befejezni 2018. 11. 29.-ig – a mozgósítási időszaknak 

a vége, nem lesznek teljesítve a szortírozó, komposztáló és átszállító állomásnak a működéséhez 

szükséges feltételek. 
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Ebbe a kontextusba, tekintettel a „Maros megyei szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszer” 

pályázatnak a kivitelezési dátumára is – 2018.12.31., amikorra az egész rendszer működőképes kell 

legyen, javasoljuk a mozgósítási időszaknak a meghosszabbítását 2018. december 20.-ig. 

Ami a javasolt módosításnak a jogi keretét illeti, megjegyezzük, hogy az utólag módosított és 

kiegészített, a települések köztisztasági szolgálatának a 101/2006. sz. törvény 13. cikkely , valamint 

az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú köztisztasági szolgálatok 51/2006. sz. törvény 23. 

cikkely (1) bekezdés „b” betű rendelkezései szerint, a közigazgatási területi egységeknek a 

döntéshozó hatóságai és a köztisztasági szolgáltatást működtetői közötti jogi viszonyt, a 

szolgálatnak az ügyintézési szerződéseinek az odaítélésére és megkötésére vonatkozó 

határozatokkal szabályozzák. 

Hasonlóan, a 101/2006. sz. Törvény 13. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseinek értelmében, a 

köztisztasági szolgálatnak az ügyintézésének a delegálási szerződéseit, csak az ugyanannak a 

jogszabálynak az (1) bekezdés b) betű által előírt határozatok alapján kötik meg. 

Ezek szerint, a szolgáltatás ügykezelésének a delegálási szerződésének, úgy a megkötését, mint a 

módosítását, a döntéshozó hatóságoknak a jóváhagyásának vetik alá. 

A 19100/683/11I/06.09.2018. sz. Szerződésnek az Általános feltételeinek a 35. cikkely (1) bekezdés 

előírásai szerint, annak a módosítását, csak a szerződő felek között írásba megkötött kiegészítő 

okirat révén végzik. Hasonlóan, a szerződésnek az Általános rendelkezéseinek a 3. cikkely (5) 

bekezdés szerint, a felek megegyezhetnek a mozgósítási határidőnek a meghosszabbításába. 

Nem utolsó sorban, a 91. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „a” betű 13. 

pont, rendelkezései szerint a megyei tanács biztosítja, a megyei érdekeltségű közhasznú közösségi 

szolgálatoknak a közszolgáltatásainak a biztosításához szükséges keretet. 

Elemezve, a jóváhagyásnak alávetett kiegészítő okiratnak a tartalmát, úgy értékeljük, hogy az 

betartja és tükrözi a törvényes és szerződéses rendelkezéseket, amelyeknek az értelmében meg lesz 

kötve, valamint az aláíró feleknek a törvényes hatás- és feladatkörükbe tartózik. 

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, úgy értékeljük, hogy a Maros megyei SMIDS keretében, a 

Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, 

komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 

19.100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba adással való delegálási szerződéshez, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

Készítette: Adriana Farkas Szolgálat vezető 
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