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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2019. május 30.-i 

61. 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 19.100/683/11i/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 12359/24.05.2019. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 12363/24.05.2019. sz. szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 12415/24.05.2019. 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, 

valamint a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződés 14. cikkely és 35. cikkely 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. cikkelyben 

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 nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

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                              1/3 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

12.359/24.05.2019. sz.  

VI/D/1 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 19100/683/11I/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 3. Szakasz – Speciális szerződéses feltételek, 14. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint „A 

Szerződés szerint delegált Köztisztasági tevékenységekért, a Szolgáltatásnak a Körzete, azt a 

Gyűjtési Körzetet képezi, amelyről begyűjtik a hulladékot a Marosvásárhely – Maroskeresztúr-i 

Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomásra, a következőképpen: 

o Az újrahasznosítható szilárd hulladékoknak, három folyamatba (Papír/Karton, 

Műanyag/Fém és Üveg) a körzetet az 1. övezet – Kerelőszentpál (csak a SSCT 

Maroskeresztúrhoz tartozó település csoportok, amint kitűnik a Szolgáltatásnak a 

Szabályzatából) és a 2. övezet – Marosvásárhely, képviseli; 

o A biológiailag lebomló, az étkezési, a parkokból és kertekből, piacokról származó 

hulladékoknak, valamint a szállodai – vendéglői – élelmezési tevékenységet folytató nem 

háztartási felhasználók, körzete a 2. övezet – Marosvásárhely 

o A maradék hulladékoknak, a 2. övezet – Marosvásárhely, területéről gyűjtött hulladékok.” 

Viszont a hulladékmennyiség megbecsülések szerint, amelyeket a hulladék gyűjtési és szállítási 

licitálási dokumentumok összeállításának az érdekébe végeztek, az 1. és 2. övezeteknek született 

eredmény azt mutatta, hogy nem gyűl be a szükséges mennyiség, a SSCT szortírozó állomásnak a 

tervezett kapacitással való használatáért: 28000 tonna/év, valamint a komposztáló állomásnak: 

10000 tonna/év. 

Ezért, a hulladék gazdálkodási rendszernek a hatékonyságának a növelésének és a megfelelő 

mennyiségű hulladéknak a biztosításának az érdekébe, a hulladékoknak a gyűjtésének és a 

szállításának a szerződéseinek a segítségével a következő folyamatok lesznek szállítva a 

Maroskeresztúr-i SSCT-hez: 

1. övezet Kerelőszentpál 
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Hulladék típus Ahova a szolgáltatás lesz szállítva 

Megfelel a szolgáltatási körzetnek a 

SSCT működtetésének a 

szerződésének a keretében 

Papír/karton Maroskeresztúr-i szortírozó állomás 
NEM, csak a Maroskeresztúr-i 

SSCT tartozó település 

csoportokat tartalmazta 

Műanyag Maroskeresztúr-i szortírozó állomás 

Fém  Maroskeresztúr-i szortírozó állomás 

Üveg Maroskeresztúr-i szortírozó állomás 

Zöld hulladék (a 

parkokból és a 

kertekből)  

Maroskeresztúr-i komposztáló 

állomás 
NEM 

 

2. övezet Marosvásárhely 

Hulladék típus 
Ahova a szolgáltatás 

lesz szállítva 

Megfelel a szolgáltatási 

körzetnek a SSCT 

működtetésének a 

szerződésének a keretében 

Biológiailag lebomló, kivétel a zöld 

hulladékokat és a biológiailag lebomló 

hulladékokat, amelyeket a 

Marosvásárhely KTE magán 

gazdaságainak a 80%-ból külön 

gyűjtöttek össze  

Maroskeresztúr-i 

átszállító állomás 

IGEN 

Biológiailag lebomló hulladékok, a 

Marosvásárhely KTE területéről, a 

magán gazdaságok 80%-ból  

Maroskeresztúr-i 

komposztáló állomás 

Papír/karton 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 

IGEN 

Műanyag 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 

Fém 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 

Üveg 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 

Maradékos meg más 
Maroskeresztúr-i 

átszállító állomás 

Zöld hulladék (parkokból és kertekből)  
Maroskeresztúr-i 

komposztáló állomás 

 

4. övezet Szászrégen 

Hulladék típus 
Ahova az átmeneti 

szolgáltatás lesz 

szállítva  

Ahova a végső 

szolgáltatás lesz 

szállítva  

Megfelel a szolgáltatási 

körzetnek a SSCT 

működtetésének a 

szerződésének a keretében 

Papír/karton 
Szászrégen-i 

átszállító állomás 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 

NEM Műanyag 
Szászrégen-i 

átszállító állomás 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 

Fém 
Szászrégen-i 

átszállító állomás 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 
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Üveg 
Szászrégen-i 

átszállító állomás 
Maroskeresztúr-i 

szortírozó állomás 

Zöld hulladék 

(parkokból és 

kertekből)   

Szászrégen-i 

átszállító állomás 

Maroskeresztúr-i 

komposztáló 

állomás 

 

Hasonlóan, az összes újrahasznosítható hulladékot (papír/karton, műanyag, fém, üveg, zöld 

hulladékok a parkokból és a kertekből), amelyet a 3. övezet Segesvár vidéki településeiről és az 5. 

övezet Dicsőszentmárton, 6. övezet Balavásár és 7. övezet Mezőrücs összes településeiről 

gyűjtöttek össze, a Balavásár-i, Dicsőszentmárton-i és Mezőrücs-i átszállító állomásoknak a 

közreműködésével, át lesznek irányítva, a SSCT keretében működő szortírozó és komposztáló 

állomásokra. 

Ebben a kontextusban, a hulladékok gyűjtésének és szállításának, a szerződéseinek az előírásainak, 

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

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

19100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződésnek az előírásaival való 

harmonizálásának az érdekébe, javasoljuk a szolgáltatási körzetnek a módosítását és ennek 

értelmében, a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötését. 

A fennebb bemutatott megfontolások értelmében, alávetjük jóváhagyásra, a jelen okirathoz 

mellékelt közigazgatási okirattervezetet. 

 

 

 

 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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