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2018. november 22-i 

140. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei SIMDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek 

koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 24768/15.11.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

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

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a "Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere 

Maros megyében" pályázat - Maros megye, Kerelőszentpál-i Mechanikai - Biológiai Kezelő 

Állomás (TMB) működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az 

odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 85/09.08.2018. 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, mechanikai és biológiai kezelési 

tevékenységnek koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, 

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 

előírtt 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

 



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 
ELNÖK 

 

 

 

24768/15.11.2018. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megyei SMIDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek 

koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Maros Megye 2018.08.23.-án aláírta a Maros megyei SMIDS keretében, a Mechanikai és Biológiai 

Kezelési Tevékenységnek a koncesszióba adással történő delegálási szerződést (Szerződés), a 

18062/268. számmal, a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L 

Társulással. 

A szerződéses előírások meghatározzák a mozgósítási időszakot, amely 84 nap a Szerződésnek az 

aláírásától, vagyis 2018. 11. 14.-ig, időszak, amely szükséges, a Kerelőszentpál-i Mechanikai-

biológiai állomásnak (Állomás) a működésbe helyezése előtti előzetes tevékenységeknek a 

lebonyolításához. 

Ezalatt az idő alatt, a Működtető elkezdte a projekt keretében a rendelkezésre bocsátott 

felszereléseknek és berendezéseknek az ellenőrzését, megállapítva egy sor meghibásodást az 

elektromos hálózatnál, tény, amely lehetetlenné teszi a berendezéseknek a működő képességére 

vonatkozó teszteléseknek az elvégzését, következésképpen, az Állomásnak a működtetésének a 

megkezdését. 

Figyelembe véve ezeknek a javításoknak az összetettségét, amelyek túllépik a mozgósítási 

időszaknak az idejét, a Működtető értesített a Maros Megyei Tanácsot erről az aspektusról, kérve a 

mozgósítási időszaknak az idejének a meghosszabbítását 2018. december 15.-ig. 

Hasonlóan, a szerződéses előírások szerint, az Állomásnak a tevékenységi tárgya, a Marosvásárhely 

– Maroskeresztúr (2. övezet) és a Szászrégen-i (4. övezet) átszállító állomásoktól származó 

hulladékoknak a feldolgozásából áll. A két övezethez tartozó, települési hulladékok gyűjtési és 

szállítási szolgáltatásainak és más hulladék folyamatoknak a közbeszerzési eljárásának a   

közbeszerzések közrendszerébe való közlésének az eltolódásának köszönhetően, Maros Megye nem 

tudja biztosítani teljes egészébe és a szerződéses határidőbe, az Állomásnak a működtetéséhez 

szükséges hulladék mennyiséget. 

Következésképpen, a szerződéses előírások szerint, tekintettel az utólag módosított és kiegészített, 

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

módosított és kiegészített, 51/2006. sz. közhasznú közösségi szolgáltatások törvénye 9. cikkely, 23. 

cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásaira, alávetem a plénum jóváhagyására, a Maros megyei 
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SIMDS keretében, a Mechanikai és Biológiai Kezelési Tevékenységnek koncesszióba való adással 

a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötését. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

 
 

 

24769/15.11.2018. sz.  

ID/3 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros megyei SMIDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek 

koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

2018.08.23.-án írták alá a Maros megyei SMIDS keretében, a Mechanikai és Biológiai Kezelési 

Tevékenységnek a koncesszióba való adással a 18062/268. sz. Delegálási szerződését (Szerződés), a 

Maros Megyei Tanácsnak a 85/09.08.2018. sz. Határozatával való jóváhagyásának következtébe. 

A gazdasági kezelő, amelynek odaítélték a szerződést, a S.C. SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L. Társulás, a társulás irányító S.C. 

SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L. által képviselve (Működtető), jelenleg a mozgósítási 

időszakban van 2018.11.14-ig (84 nap, a szerződés 3. cikkely szerint). Ez az időszak szükséges a 

Kerelőszentpál-i Mechanikai-biológiai állomásnak (Állomás) a működésbe helyezése előtti előzetes 

tevékenységeknek a lebonyolításához, vagyis a létesítménynek az átadására átvételére, a 

berendezéseknek/felszereléseknek, amelyekkel el van látva, a tesztelése, a koncesszióba adott 

javakra a biztosításoknak a megkötése, a feladatfüzettel kért működtetési eljárásoknak a 

kidolgozása, a személyzetnek a mozgósítása és kiképzése, stb. 

A szerződéses előírások szerint, a Működtető elindította a projekttel a rendelkezésére bocsátott 

berendezéseknek és felszereléseknek az ellenőrzési folyamatát, megállapítva egy sor defektet az 

elektromos hálózatba. Ez az aspektus lehetetlenné teszi a berendezéseknek a működésére vonatkozó 

teszteléseknek az elvégzését és értelemszerűen az Állomásnak a működtetését.  

A Működtető felmérte a megállapított defekteket, viszont az összetettségük miatt, a javításoknak az 

elvégzése túlhalad a mozgósítási időszakon. Ezek a defektek nem tulajdoníthatók a Működtetőnek 

és az Állomásnak az átvételétől, a használatlanságának tulajdonítható. 

A fennebbiek értelmében, a Működtető értesítette a Maros Megyei Tanácsot, kérve a mozgósítási 

időszaknak a meghosszabbítását 2018. december 15.-ig. 

Ugyancsak, a szerződéses előírások szerint, az Állomásnak a tevékenységi tárgya, a Marosvásárhely 

– Maroskeresztúr (2. övezet) és Szászrégen (4. övezet) átszállító állomásokról származó 

hulladékoknak a feldolgozásából áll. A települési hulladékok gyűjtési és szállítási tevékenységeinek 

és más hulladék folyamatoknak a szolgáltatásának a beszerzési eljárását, csak a Szászrégen 4. 

övezetre közölték a közbeszerzés elektronikus rendszerében, a Marosvásárhely 2. övezet odaítélési 

dokumentációja folyamatba van az ANAP által. Így nincsen biztosítva teljes egészébe és a 
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szerződéses feltételeknek megfelelően, az Állomásnak a működéséhez szükséges hulladék 

mennyiség, a Maros Megye által vállalt kötelezettségek szerint. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, úgy értékeljük, hogy a megfogalmazott kérés megalapozott 

és javasoljuk egy kiegészítő okiratnak a megkötését, a fennebbi szerződéshez, amellyel 

meghosszabbítják a mozgósítási időszakot 31 nappal, 2018. december 15.-ig. 

Megjegyezzük, hogy a kért hosszabbítás nem érinti a ”Szilárd Hulladékok Integrált Kezelési 

Rendszere” megyei projektnek a kivitelezését, amelynek a működőképességének a bejelentett 

határideje 2018.12.31. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gyarmati Iuliana  

Ellenőrizte: Călin Suciu szolgálat vezető  

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

24787/15.11.2018 sz. 

VI/D/4 akta 

 

 

JELENTÉS 

A Maros megyei SMIDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek 

koncesszióba adással, a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 24768/15.11.2018. 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 18062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, amelyet a S.C. SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT S.R.L., mint társulás irányító, által képviselt S.C. SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L. Társulással kötöttek, a tárgya pedig, 

a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek a delegálása, a „Maros megyei szilárd 

hulladékoknak az integrált gazdálkodási rendszere” pályázatnak a keretébe. 

A határozattervezetet kísérő szakjelentésből kitűnik, hogy a működtető, amelynek a mechanikai és 

biológiai kezelési tevékenységet delegálták, 2018.10. 30.-án kérte a mozgósítási időszaknak – a 

szerződésnek a speciális feltételeinek a 3. cikkely (5) bekezdés által szabályozott, a 

meghosszabbítását 2018. december 15.-ig. 

Ezt a meghosszabbítását a mozgósítási időszaknak azzal indokolják, hogy a pályázattal a 

rendelkezésre bocsátott berendezéseknek és felszereléseknek az ellenőrzése során a megbízott egy 

sor hibát állapított meg az elektromos hálózatnál, amelyek lehetetlenné teszik a berendezéseknek a 

működőképességére vonatkozó teszteléseknek az elvégzését. Ugyanakkor, elvégezték a 

megállapított defekteknek a felértékelését, viszont az összetettségük miatt, a javításoknak az 

elvégzése túlhalad a mozgósítási időszakon. Ezek a defektek nem tulajdoníthatók a Működtetőnek 

és az Állomásnak az átvételétől, a használatlanságának tulajdonítható. 

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 
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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 18062/268/23.08.2018. 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. 

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. 

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 közszolgálatoknak a 

közszolgáltatásainak a biztosításához szükséges keretet. 

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 

mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek koncesszióba adással, a 

18062/268/14S/23.08.2018. sz. 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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