MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. március 22.-i
27. számú HATÁROZAT
A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe
egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.02.21.-i 4367. sz. Indokolását, a Regionális
Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését,
valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, Kolozsvár municípiumnak az 579911/1/05.12.2018. sz., a Kerelőszentpál-i
hulladéktározó keretében, a hulladéknak a befogadására vonatkozó kérését, valamint az Európai
Alapok Minisztériumának a 148/04.01.2019. sz. átiratát,
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,
Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a települések köztisztasági szolgáltatásnak a
101/2006. sz. Törvény 13. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi
szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely, 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű
alátámasztva 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 14. cikkely (2)
bekezdésnek az előírásaira, valamint a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulásnak, a
746/12.03.2019. sz. átirattal közölt nézőpontjára,
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 Kolozsvár Municípiumtól származó egyes hulladékoknak a tárolását a
Kerelőszentpál településen kiépített nem veszélyes települési hulladéktározó keretében.
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2. cikkely (1) Az 1. cikkely értelmében, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii
Salubritate Bucureşti S.A. Társulás, egy szerződést fog kötni a Kolozsvár Municípiumi
Köztisztaság Szolgáltatóval/Fejlesztővel, a következő feltételek között:
o a szerződésnek az ideje nem lesz hosszabb 10 hónapnál;
o a szerződés megszűnik a Kolozs megyei Integrált Hulladékkezelő Központnak a működésbe
lépésének esetébe;
o a Kolozsvár Municípiumtól fogadott hulladékoknak az összmennyisége, csak a delegálási
övezetnek a mennyiségeinek a kiegészítésére fogadható tárolásra, ameddig eléri az évi
188.843 tonnát – összmennyiség, amelyet a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződés
szintjére becsültek meg;
o Kolozsvár Municípiumtól, a tárózásra fogadott hulladékok meg kell feleljenek a tárózásra
kibocsátott engedélyekben előírt követelményeknek, leginkább a környezeti
engedélybelivel;
o nem fogják elfogadni a történelmi raktárakból származó hulladékokat;
o a tárózásnak a tonnánkénti díja, az utólag módosított, 12I/18920/486/07.10.2016. sz.
szerződés keretében megállapítottal lesz azonos, a tárózásra fogadásnak a
haszonélvezőjének a kötelessége az ez által a művelet által generált bármely költségnek a
kifizetése.
(2) A S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulás,
be fogja gyűjteni és át fogja utalni a Környezetvédelmi alapba, a tárolt mennyiségek után járó
körkörös gazdasági hozzájárulást, a Kolozs megyeivel együtt.
3. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával, Kolozsvár
Municípiummal, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti
S.A. Társulással, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési
Igazgatóságával, a Maros megyei SMIDS Pályázat Kivitelező Egységgel, amelyek felelnek a
végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

4367/21.02.2019 sz.
I/D/3 akta

INDOKOLÁS
A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe
egyes intézkedéseknek a meghatározására 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 S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., 2018. január hónapjával kezdődőleg értesített a tényről,
hogy nem volt betartva az előre megbecsült éves, tárolt hulladékmennyiség, ezzel egy szerződéses
egyensúlyhiány jött léte, amely a működtetőnek a tevékenységét befolyásolja.
Ebben a kontextusban, 2018.12.05.-én, Kolozsvár Municípium, kérte tőlünk, a Kerelőszentpál-i
hulladéktározó keretébe, megközelítőleg havi 2.000 tonna mennyiségű hulladéknak a befogadását,
minimum 8 hónapos időszakra. Az átiratban, a kérésnek az indokolásában a következőket jegyezték
meg:
 A Kolozs megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszernek a Projektje nincs befejezve,
illetve az Erdőfelek-i Integrált Hulladékgazdálkodási Központ még nem működőképes,
annak a működésbe lépésére 8-10 hónap múlva számítanak;
 A Kolozsvár municípiumból származó hulladékoknak a tárolása, a 2015. évtől kezdődőleg
egy ideiglenes tároló felületen történik, amely a Kolozsvár-i R.A.D.P. ügyintézése alatt áll;
 A Kolozs megyei Környezetvédelmi Nemzeti Ügynökségnek a 22695/26.11.2018. sz.
Értesítőjével, figyelmeztetik a tározónak az ügyintézőjét, a rakódon levő hulladékoknak a
szortírozó/értékesítési tevékenységének és kiiktatásának a tevékenységének a növelésére, az
engedélyezett gazdasági szolgáltatók felé, a rakódónak a telítettségi fokának a
csökkentésének céljából;
 Az ideiglenes tárolási rakódó felületen létező települési hulladékok nem veszélyes
hulladékok, amelyek elő vannak írva a Környezeti Integrált Engedélyben.
Következésképpen, kikértük az Európai Alapok Minisztériumának a nézőpontját, ami ennek a
kérésnek az elfogadásának a lehetőségét illeti. A kapott válasz megállapítja, hogy lehetséges az
elfogadás, a következő követelményeknek a betartásának a feltételével:
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o a helyzet legyen kivételes, átmeneti és meghatározott idejű, az indokolás lehet, hogy
Kolozsvár municípiumnak nincs még hozzáférése a saját tárolási infrastruktúrájához;
o a fogadott hulladéknak a mennyiség összesen (a delegálási területből és azon
kívülről) ne haladja meg a szerződés szintjén megbecsült mennyiségnek az összegét;
o a tárózásra fogadott hulladékok meg kell feleljenek a tárózásra kibocsátott
engedélyekben előírt követelményeknek, leginkább a környezeti engedélybelivel;
o egy független értékelésnek/auditálásnak a létezése, a működtetőnek a szintjén, amely
bebizonyítja a tényt, hogy nem fog olyan gazdasági előnyökbe részesülni, amelyek a
versenyszférát eltorzítják;
o a hulladék tározónak a működtetőjének a szolgáltatásainak a szerződtetési módjának
a szerződéses formabeli meghatározása.
Az Európai Alapok Minisztériuma által megjegyzettek értelmébe, a Maros Megyei Tanács
székhelyén a 3256/11.02.2019. sz. alatt iktatott átirattal, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti, megküldte a Maros megyei, Kerelőszentpál településen
kiépített nem veszélyes települési hulladékok megfelelőségi tárózóba, a Kolozs megyéből származó
hulladékoknak a fogadására vonatkozó értékelési jelentést, amelyet Cornel Florea – Gabrian
szakértő végzett, a jelen okirathoz csatolták, amelyből kitűnik, hogy a Kolozsvár municípium
területéről származó hulladékmennyiségeknek a befogadásával nem jön létre tisztességtelen
versenyhelyzet és működtetőnek nem fog előnyöket hozni.
Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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