MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. február 28.-i
24. számú HATÁROZAT
A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a
jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.02.21.-i 4372. sz. Indokolását, a Regionális
Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését,
valamint a szakbizottságok véleményezését,
Alkalmazva, a ”Maros megyei szilárd hulladékok integrált gazdálkodási rendszere” pályázat
keretében, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék tározónak a működtetésének és
ügykezelésének és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakódó állomásról a
hulladéknak és az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i szortírozó
állomásokról a maradék hulladéknak a Maros megyei, Kerelőszentpál-i tározóba elszállításának a
kivitelezésének a delegálási szerződésének az odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására
vonatkozó 138/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a rendelkezéseit,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a környezetvédelmi alapra vonatkozó
196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely ”c” betű, valamint az utólag módosított és
kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011. sz. Törvény 17. cikkely (1) bekezdés
”g” és ”h” betű rendelkezéseit,
Tekintettel, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A.
Társulással megkötött, 18920/12I/486/07.10.2016. sz. delegálási szerződésnek a 10. cikkely (7)(10) bekezdés, alátámasztva 35. cikkely (1) bekezdéssel, az utólag módosított és kiegészített, a
települések köztisztasági szolgáltatásnak a 101/2006. sz. Törvény 13. cikkely, valamint az utólag
módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 9.
cikkely, 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű és 24. 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.
ponttal, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződést kiegészítő okiratot, a jelen
határozatnak a szerves részét képező melléklet szerint.
2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét az 1. cikkelyben jóváhagyott
18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződést kiegészítő okiratnak az aláírására.
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3. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával, valamint a Maros
Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, a Gazdasági
Igazgatóságának és a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti
S.A. Társulással, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

4372/21.02.2019 sz.
I/D/3 akta

INDOKOLÁS
A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a
jóváhagyására vonatkozóan
2016.10.07.-én odaítélték a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó
üzemeltetését és irányítását és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó állomásokon
lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i
hulladékválogató állomásokon lévő maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való
átszállítását célzó átruházási 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. A tevékenység
megkezdésének a rendeletét 2017. 02. 06.-án bocsátották ki.
A 13/26.01.2017. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a 2. sz. kiegészítő okiratot a
fennebb említett szerződéshez, amellyel a felek megegyeztek egy átmeneti időszakra vonatkozóan,
amely 1 éves lesz vagy addig a dátumig tart amikor a Maros megyei SMIDS működő képessé válik,
megállapodva, hogy ezalatt az idő alatt a megbízott megkezdi a koncesszióba adott ökologikus
lerakatnak a működtetését, a tevékenységnek a megkezdésének a rendelete szerint (2017.02.02.-től
kezdődőleg) és kösse meg a szolgáltatás végzési szerződéseket a jelenlegi köztisztaság szolgáltatást
végzőkkel, a delegálási övezetben. Utólag, az átmeneti időszakot meghosszabbították a Maros
Megyei Tanácsnak az 5/25.01.2018. sz. Határozatával, még 12 hónappal.
Ebben az átmeneti időszakban, a Kerelőszentpál-i lerakatnak a működtetője, átvette a hulladékot a
jelenlegi gyűjtést végzőktől, az érvényes, a raktározással kiiktatásra elvállalható hulladékokra
vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételek között. Ennek értelmébe, a szerződéses
okirattok szerint, a lerakatnak a működtetője direkt szerződéses megegyezéseket hozott létre,
minden Maros megyében létező gyűjtővel külön-külön. A jelenlegi működtetőkkel aláírt
szerződésekre, a lerakatnak a működtetője, direkt ezeknek a működtetőknek számlázta a raktározási
díjat (HÉA-val együtt), MMT-al kötött szerződésnek az előírásai szerint (10. cikkely 10 bekezdés).
A működtető, 2019. január 1.-től, a létező begyűjtést működtetőktől, begyűjtötte inkluzíve a
körkörös gazdasági hozzájárulást, amelyet a törvényes rendeltetése szerint kell, átutaljon.
A Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai hulladékkezelő állomásnak (TMB) az ügyintézésének és
működtetésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács megkötötte a 18062/268/23.08.2018. sz.
szerződést a működtetővel, a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems
S.R.L. Társulással. A tevékenység megkezdésére vonatkozó parancsot 2018.12.17.-i dátummal
bocsátották ki.
A Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomásoknak (SSCT) az ügykezelésének
és működtetésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács megkötötte a 11-I/19100/683/06.09.2018.
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sz. szerződést a működtetővel, 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. A tevékenység megkezdésére
vonatkozó parancsot 2018.12.21.-i dátummal bocsátották ki.
Az utólag módosított és kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011. sz. Törvény 17.
cikkely (g) és (h) betű előírásai szerint, a közigazgatási területi egységeknek a helyi közigazgatási
hatóságai, kötelesek, 2019 január 1.-től belefoglalni a hulladékok kezelésére kirótt díjba, a körkörös
gazdasághoz való hozzájárulást, amelyet az utólag módosított és kiegészített, 105/2006. sz.
Törvénnyel, módosításokkal és kiegészítésekkel hagytak jóvá a környezeti alapra vonatkozó
196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet ír elő, csak azokra a hulladékokra, amelyeket
raktározással fognak semlegesíteni.
A 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely (1) bekezdés c) betű előírja, ez a
hozzájárulás a Környezetvédelmi alapnak lesz a jövedelme és a lerakatoknak a tulajdonosaitól vagy
esetenként az ügykezelőitől fogják behajtani. A 2019. évre a körkörös gazdasági hozzájárulásnak az
értéke 30 lej/tonna.
Ebben a jogi kontextusban és mivelhogy, egyrészt Maros megyének a szintjén nem vezették be a
köztisztasági speciális díjat, másrészt pedig a Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai kezelő állomás
és a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomások működtetői és a
Kerelőszentpál-i tározónak a működtetője között nincs direkt szerződéses viszony, szükség van,
ezeknek az állomásoknak a tevékenységéből származó hulladék mennyiségeknek a tárolási
szolgáltatásainak a fizetési rendszerének a szabályozására, amelyek a megyei közhatóságoknak a
felelőssége alá tartozik.
Ezek szerint, a TMB és SSCT tevékenységeiből származó hulladékmennyiségekre, amelyeket
semlegesítésre szántak tárózással, a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződés alapján megbízott
által az első számláknak a kiadására meghatározott 12 hónapos határidő, azoknak, a Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladékok tározójában, az első tárózásának a dátumától kezdődik. Ezt az
intézkedést, a szerződésnek a 10. cikkely 9 bekezdés előírása szerint fogják alkalmazni.
Hasonlóan, a Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai kezelő állomásnak a tevékenységéből és a
Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállítási állomásoknak a tevékenységeiből
származó, tárózással semlegesítésre szánt hulladék mennyiségek után járó körkörös gazdasági
hozzájárulást, a Megbízott fogja összegyűjteni, amelyet át fogja utalni a törvényes rendeltetése
szerint.
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
4374/21.02.2019. sz.
I/D3 akta

SZAKJELENTÉS
A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a
jóváhagyására vonatkozóan
2016.10.07.-én odaítélték a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó
üzemeltetését és irányítását és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó állomásokon
lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i
hulladékválogató állomásokon lévő maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való
átszállítását célzó átruházási 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. A tevékenység
megkezdésének a rendeletét 2017. 02. 06.-án bocsátották ki.
A 13/26.01.2017. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a 2. sz. kiegészítő okiratot a
fennebb említett szerződéshez, amellyel a felek megegyeztek egy átmeneti időszakra vonatkozóan,
amely 1 éves lesz vagy addig a dátumig tart amikor a Maros megyei SMIDS működő képessé válik,
megállapodva, hogy ezalatt az idő alatt a megbízott megkezdi a koncesszióba adott ökologikus
lerakatnak a működtetését, a tevékenységnek a megkezdésének a rendelete szerint (2017.05.02.-től
kezdődőleg) és kösse meg a szolgáltatás végzési szerződéseket a jelenlegi köztisztaság szolgáltatást
végzőkkel, a delegálási övezetben. Utólag, az átmeneti időszakot meghosszabbították a Maros
Megyei Tanácsnak az 5/25.01.2018. sz. Határozatával, még 12 hónappal.
Ebben az átmeneti időszakban, a Kerelőszentpál-i lerakatnak a működtetője, átvette a hulladékot a
jelenlegi gyűjtést végzőktől, az érvényes, a raktározással kiiktatásra elvállalható hulladékokra
vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételek között. Ennek értelmébe, a szerződéses
okirattok szerint, a lerakatnak a működtetője direkt szerződéses megegyezéseket hozott létre,
minden Maros megyében létező gyűjtővel külön-külön. A jelenlegi működtetőkkel aláírt
szerződésekre, a lerakatnak a működtetője, direkt ezeknek a működtetőknek számlázta a raktározási
díjat (HÉA-val együtt), MMT-al kötött szerződésnek az előírásai szerint (10. cikkely 10 bekezdés).
A működtető, 2019. január 1.-től, a létező begyűjtést működtetőktől, begyűjtötte inkluzíve a
körkörös gazdasági hozzájárulást, amelyet a törvényes rendeltetése szerint kell, átutaljon.
A Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai hulladékkezelő állomásnak (TMB) az ügyintézésének és
működtetésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács megkötötte a 18062/268/23.08.2018. sz.
szerződést a működtetővel, a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems
S.R.L. Társulással. A tevékenység megkezdésére vonatkozó parancsot 2018.12.17.-i dátummal
bocsátották ki.
A Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomásoknak (SSCT) az ügykezelésének
és működtetésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács megkötötte a 11-I/19100/683/06.09.2018.
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sz. szerződést a működtetővel, 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. A tevékenység megkezdésére
vonatkozó parancsot 2018.12.21.-i dátummal bocsátották ki.
Az utólag módosított és kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011. sz. Törvény 17.
cikkely (g) és (h) betű előírásai szerint, a közigazgatási területi egységeknek a helyi közigazgatási
hatóságai, kötelesek, 2019 január 1.-től belefoglalni a hulladékok kezelésére kirótt díjba, a körkörös
gazdasághoz való hozzájárulást, amelyet az utólag módosított és kiegészített, 105/2006. sz.
Törvénnyel, módosításokkal és kiegészítésekkel hagytak jóvá a környezeti alapra vonatkozó
196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet ír elő, csak azokra a hulladékokra, amelyeket
raktározással fognak semlegesíteni.
A 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely (1) bekezdés c) betű előírja, ez a
hozzájárulás a Környezetvédelmi alapnak lesz a jövedelme és a lerakatoknak a tulajdonosaitól vagy
esetenként az ügykezelőitől fogják behajtani. A 2019. évre a körkörös gazdasági hozzájárulásnak az
értéke 30 lej/tonna.
Ebben a jogi kontextusban és mivelhogy, egyrészt Maros megyének a szintjén nem vezették be a
köztisztasági speciális díjat, másrészt pedig a Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai kezelő állomás
és a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomások működtetői és a
Kerelőszentpál-i tározónak a működtetője között nincs direkt szerződéses viszony, szükség van,
ezeknek az állomásoknak a tevékenységéből származó hulladék mennyiségeknek a tárolási
szolgáltatásainak a fizetési rendszerének a szabályozására, amely a megyei közhatóságoknak a
felelőssége alá tartozik.
Ezek szerint, a TMB és SSCT tevékenységeiből származó hulladékmennyiségekre, amelyeket
semlegesítésre szántak tárózással, a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződés alapján megbízott
által az első számláknak a kiadására meghatározott 12 hónapos határidő, azoknak, a Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladékok tározójában, az első tárózásának a dátumától kezdődik. Ezt az
intézkedést, a szerződésnek a 10. cikkely 9 bekezdés előírása szerint fogják alkalmazni.
Hasonlóan, a Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai kezelő állomásnak a tevékenységéből és a
Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállítási állomásoknak a tevékenységeiből
származó, tárózással semlegesítésre szánt hulladék mennyiségek után járó körkörös gazdasági
hozzájárulást, a Megbízott fogja összegyűjteni, amelyet át fogja utalni a törvényes rendeltetése
szerint.
Figyelembe véve, a fennebbieket, úgy értékeljük, hogy szükség van egy kiegészítő okiratnak a
megkötésére, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék tározónak a működtetésének és
ügykezelésének a delegálására vonatkozó 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződéshez.
Végrehajtó igazgató
Valer Băţaga

Végrehajtó igazgató
Alin Mărginean

Készítette: Călin Suciu Szolgálat vezető
Ellenőrizte: Radu Spine
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
4386/21.02.2019. sz.
VI/D/1 akta

JELENTÉS
A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a
jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez
Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke, Péter Ferenc úr által, az 4372/21.02.2019. sz.
indokolással kezdeményezett határozattervezetet és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési
Igazgatóságnak a 4374/21.02.2019. 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,
elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az
alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó
hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a
betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket
határozzuk meg:
A határozattervezetet kísérő okiratokból kitűnik, hogy a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem
veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését és irányítását és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és
Balavásár-i átrakó állomásokon lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücs-i,
Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i hulladékválogató állomásokon lévő maradékhulladékok - a
Kerelőszentpál-i
hulladéklerakóhoz
való
átszállításának
a
delegálására
vonatkozó
12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést kiegészítő okirat a következőket szabályozza:


A Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai kezelő állomásnak és a Maroskeresztúr-i
szortírozó, komposztáló és átszállító állomásnak a tevékenységeiből származó, tárolással
való eliminálására szánt hulladékmennyiségekre vonatkozó körkörös gazdasági
hozzájárulásnak a Megbízó által való összegyűjtése, a többi hulladékmennyiségnek pedig a
Megbízott által;



A Megbízott által, az első számlának a kibocsátásának, a 18920/12I/486/07.10.2016. sz.
szerződés alapján meghatározott 12 hónapos határidőnek a kezdetét, a Kerelőszentpál-i
mechanikai-biológiai kezelő állomásnak és a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és
átszállító állomásnak a tevékenységeiből származó hulladékoknak, a Kerelőszentpál-i nem
veszélyes hulladéktározóba való első tárolásának a dátumától.

Ezek szerint, a közigazgatási okiratnak az elfogadására vonatkoznak, az utólag módosított és
kiegészített, a 101/2006. sz. a települések köztisztasági szolgálatának a törvényének a 13. cikkely,
az utólag módosított és kiegészített, 51/2006. sz. közhasznú közösségi szolgáltatások törvénye, 9.
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cikkely 23. cikkely (1) bekezdés „b” betű, az utólag módosított és kiegészített, a Környezetvédelmi
alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely „c” betű, az utólag
módosított és kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011. sz. Törvény 17. cikkely
(1) bekezdés „g” és „h” betű rendelkezései, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C.
Servicii Salubritate București S.A. Társulással megkötött 18920/12I/486/07.10.2016. sz. megbízói
szerződés 10. cikkely (7)-(10) bekezdések, megerősítve a 35. cikkely (1) bekezdéssel, valamint 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 előírásai.
A 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely (1) bekezdés „c” betű, előírja, hogy ez a
hozzájárulás a Környezetvédelmi alapnak a jövedelmét alkotja és a tározónak a tulajdonosa vagy
esetenként az ügykezelője gyűjti össze.
Mivel, egy részt, Maros megye szintjén még nem alkalmazzák a köztisztasági speciális illetéket,
másrészt pedig a Kerelőszentpál-i mechanikai-kezelő állomás, valamint a Maroskeresztúr-i
szortírozó, komposztáló és átszállító állomás működtetői és a Kerelőszentpál-i tározó működtetője
között nincsenek direkt szerződéses viszonyok, szükség van ezeknek az állomásoknak a
tevékenységéből származó hulladék mennyiségeknek a raktározási szolgálatainak a fizetéses
rendszerének a szabályozására, amely a megye közhatóságnak a feladata.
Következésképpen, a Kerelőszentpál-i mechanikai-kezelő állomásról és a Maroskeresztúr-i
szortírozó, komposztáló és átszállító állomásról származó, tárózással való semlegesítésre szánt
hulladék mennyiségekre vonatkozó körkörös gazdasági hozzájárulást a Megbízó, a többi tárózott
hulladék mennyiségeknek megfelelőket pedig a Megbízott fogja összegyűjteni.
Hasonlóan, a Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai kezelő állomásnak és a Maroskeresztúr-i
szortírozó,
komposztáló
és
átszállító
állomásnak
a
tevékenységeiből
származó
hulladékmennyiségekre, amelyeket semlegesítésre szántak tárózással, a 18920/12I/486/07.10.2016.
sz. szerződés alapján megbízott által az első számláknak a kiadására meghatározott 12 hónapos
határidő, azoknak, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladékok tározójában, az első tárózásának a
dátumától kezdődik. Ezt az intézkedést, a szerződésnek a 10. cikkely (9) bekezdés előírása szerint
fogják alkalmazni.
Ami a javasolt módosításoknak a törvényes keretét illeti, megjegyezzük, hogy az utólag módosított
és kiegészített, 101/2006. sz. A települések köztisztasági szolgálatának törvénye 13. cikkely,
valamint az utólag módosított és kiegészített, 51/2006. sz. A közhasznú közösségi szolgáltatások
törvénye 23. cikkely (1) bekezdés „b” betű rendelkezései szerint, a közigazgatási területi egységek
döntéshozó hatóságai és a köztisztasági szolgáltatásnak a működtetője közötti jogi viszonyok, a
szolgáltatásnak az ügyintézésének a delegálási szerződésnek az odaítélésére és megkötésére
vonatkozó határozatokkal vannak szabályozva.
Hasonlóan, az 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely (1) bekezdés által előírt kötelezettségek
teljesítésének az érdekébe, a helyi közigazgatási hatóságok jóváhagyják – ugyanannak a
jogszabálynak a 9. cikkely (2) bekezdés „d” betű előírása szerint, a működtetők által javasolt
közhasznú szolgálatoknak az árainak és díjainak a meghatározását, kiigazítását vagy esetenként, a
módosítását, a szabályozó hatóságok által kidolgozott metodológiák alapján, a speciális törvények
által, a nekik nyújtott illetékességük szerint.
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

2/3

A 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződés 35. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a módosítását
csak a szerződő felek között írásba megkötött kiegészítő okirattal lehet el végezni.
Tehát, a szolgálatnak az ügyintézésének a delegálásának a szerződésének, úgy a megkötését, mint a
módosítását alávetik a döntéshozó hatóságoknak a jóváhagyásának.
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
közszolgálatoknak a biztosításához szükséges keretet.
Elemezve a jóváhagyásra alávetett kiegészítő okiratnak a tartalmát, úgy értékeljük, hogy az betartja
és tükrözi a törvényes és szerződéses rendelkezéseket, amelyeknek értelmében meg lesz kötve,
illetve az aláíró feleknek a törvényes feladat- és hatásköreikbe íródik.
A fennebbiek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez,
egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a szükségességére vonatkozó határozattervezet, teljesíti a
törvényes feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei
Tanácsnak a plénumának.

Végrehajtó Igazgató
Genica Nemeş

Készítette: Adriana Farkas –Szolgálatvezető
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

3/3

