MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. május 30.-i
60. számú HATÁROZAT
A Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelőállomásnak a teljesítményének a biztosításának
az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12623/28.05.2019. sz. Indokolását, Regionális
Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Igazgatóságnak a
Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L.
Társulásnak a 28/16.04.2019. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9129/16.04.2019.
sz. alatt iktattak,
Tekintettel, 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. Maros Megyei Tanács Határozatnak az előírásaira, a
Speciális szerződési feltételek 7. cikkely „c” betű 2. pont és 14. cikkely (1) bekezdés előírásaira,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, 101/2006. sz. a helységek köztisztasági
szolgálatának a törvényének a 13. cikkely előírásaira, valamint az utólag módosított és kiegészített,
az 51/2006. sz. a közüzemi közösségi szolgálatok törvénye 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, megerősítve az (5) bekezdés, a) betű 13.
pont, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja a 2019. évben, a Kerelőszentpál-i Mechanikai és biológiai
kezelőállomásnak a kezelője - S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems
S.R.L. Társulás által, egyes szerződéseknek a megkötését, a Maros megyei, biológiailag lebomló
hulladékokat termelő gazdasági egységeitől származó hulladékoknak a kezelésének az érdekébe, a
jelen határozat szerves részét képező mellékletben előírtak szerint.
2. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a S.C. Salubris Waste
Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L. Társulásnak, az ECOLECT Közösségi
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Fejlesztési Társulásnak, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező
Igazgatóságával, Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért.
ELNÖK nevébe
Alexandru Cîmpeanu
Alelnök

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
12623/28.05.2019. sz.
VI/D/1 akta
INDOKOLÁS
A Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelőállomásnak a teljesítményének a biztosításának
az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan
Maros Megye, 2018.08.23.-án aláírta, a Mechanikai és Biológiai Kezelő Tevékenységnek
koncesszióba adással való delegálási szerződést, az SMIDS keretében, Maros megyében, a
18062/268. sz. alatt (Szerződés), a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems
S.R.L. társulással (Működtető).
A Mechanikai – Biológiai Kezelőállomásnak a működtetésének a megkezdésének az idejétől, a
jelenig, a hulladékmennyiség biztosítási százalék 2,64% volt (716,24 tonna, a megbecsült 27.083,00
tonnához viszonyítva), fenn állva a szerződéses mutatónak, az állomásnál átvett és feldolgozott
maradék hulladék éves átlag összmennyisége minimum 65.000 tonna/év, megvalósításának az
elmulasztásának a kockázata a Működtetőtől független okok miatt.
A TMB működtető jelezte ezt a tényt, kérve a 28/16.04.2019. sz. átirattal, Maros megye
biológiailag lebomló hulladékokat termelő gazdasági egységeitől származó hulladékoknak a
kezelésének az engedélyezését.
A fennebb bemutatottak értelmében, szükség van a szerződéses egyensúlynak a biztosításához
szükséges intézkedéseknek az aktiválására, a 7. cikkely – A megbízó kötelezettségei, „c” betű 3.
pont, a 3. Szakasz – Speciális szerződéses feltételek – TMB keretében. Így, a Kerelőszentpál-i
Mechanikai és Biológiai Kezelőállomás kapacitásának, a biztosításának az érdekébe és tekintettel a
szerződésnek a 14. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseire, illetve kivételként ugyanannak 14. cikkely
(3) bekezdés rendelkezéseire, javasoljuk egyes szerződéseknek a megkötésének a jóváhagyását, a
hulladék termelőkkel, a Működtető által, a megbízói szerződésben előírt díjazási mechanizmusnak
az alkalmazásával.
Figyelembe véve, hogy a kezelésre javasolt hulladék típus és mennyiség a SMIDS delegálási
területéről származik (Maros megye) és betartja a 3/2016. sz. Környezetvédelmi engedélynek az
előírásait, illetve, tekintettel a tényre, hogy a bemutatott intézkedések a feldolgozott
szemétmennyiségnek a növekedéséhez vezet, a tárolás előtt és implicit módon a tárolt
mennyiségnek a csökkentéséhez, tetemes hatással a környezet minőségének a javulására,
megalapozottnak véljük a megfogalmazott kérést, alávetjük a megyei tanácsnak a megvitatására és
jóváhagyására a mellékelt határozattervezetet.
ELNÖK
Péter Ferenc
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