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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

 

2019. december 20.-i 

165. 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 33358/12.12.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 33412/12.12.2019. sz. 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 33532/13.12.2019. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL társulás vezető képviseletével 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. Társulás 2019.09.26.-i 213. sz. kérésére, 

amelyet kiegészítettek az 1.280/28.11.2019. sz. átirattal, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített 101/2006. sz., települések köztisztasági szolgáltatási 

törvény 13. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi szolgáltatásokra 

vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, valamint a 

19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződés 35. cikkely (1) bekezdés előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyv 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) 

bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés ”m” betűvel, a 182. cikkely rendelkezéseinek 

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. 
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3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, valamint a Maros 

Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának és Gazdasági 

Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

33358/12.12.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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 Maroskeresztúr-i SSCT karbantartási és javítási költségelőirányzat, amely a megbízói 

szerződésnek a részét képező feladatfüzetnek a melléklete, tartalmaz munkálatokat, amelyeknek az 

elvégzését a Megbízott magára vállalt. 

A 27.835/18.12.2018. sz. megkezdési rendeletnek a mellékletét képező, a Maroskeresztúr-i 

szortírozó, komposztáló és átszállító állomáshoz tartozó ingó és ingatlan javaknak az átadási-

átvételi jegyzőkönyvnek az elkészítésének az alkalmával, a jegyzőkönyvnek a 2. Mellékletébe 

voltak bejegyezve a megállapított meghibásodások, amelyeknek a kijavítása nem a Megbízottnak a 

feladata. 

A 195/11.09.2019. sz. átirattal, a Megbízott megküldött egy karbantartási és javítási 

költségelőirányzat módosítási javaslatot, oly módon, hogy az tartalmazza az összes munkálatot, 

amelyet a szerződés aláírásával magára vállalt, valamint a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló 

és átszállító állomáshoz tartozó ingó és ingatlan javaknak az átadása-átvétele alkalmával 

megállapított meghibásodásokat is. 

A Megbízónak a kérésére, a javaslatot kiegészítették a 213/26.09.2019. sz. átirattal (a 

23.287/11.09.2019. sz. alatt iktatva a Maros Megyei Tanácsnál), a 235/22.10.2019. sz. átirattal (a 

26.967/22.10.2019. sz. alatt iktatva a Maros Megyei Tanácsnál), a 2019.11.13.-i elektronikus 

levéllel (a 29.619/14.11.2019. sz. alatt iktatva a Maros Megyei Tanácsnál) és az 1.280/28.11.2019. 

sz. átirattal (a 23.287/11.09.2019. sz. alatt iktatva a Maros Megyei Tanácsnál).  

Ezekkel a Megbízott, megerősítette a tényt, hogy a módosított 9. Mellékletbe foglalt pozíciókkal, a 

Megbízott megvalósítja az összes karbantartási és javítási munkálatokat a Maroskeresztúr-i SSCT 

keretében, amelyeket elvállalt, a szerződésnek az aláírásával és a Maroskeresztúr-i szortírozó, 

komposztáló és átszállító állomáshoz tartozó ingó és ingatlan javaknak az átadási-átvételi 

jegyzőkönyvnek az elkészítésének az alkalmával, a jegyzőkönyvnek a 2. Mellékletébe voltak 

bejegyezve, anélkül, hogy átlépné az eredetileg meghatározott értékeket. 

Ezeket az összegeket a Megbízott utólag be fogja hajtani, mivel bele vannak foglalva a megbízói 

szerződésnek a szortírozási díjába. 
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A karbantartási és javítási költségelőirányzatból kiiktatják a 31. pozíciót, a háztartási és 

technológiai víz berendezésnek a kijavítása, figyelembe véve, hogy ezeket a munkálatokat, az 

ivóvíz pumpáló állomásnál a hidromechanikai, elektromos berendezéseknek és 

folyamatautomatizálásnak a felszerelésének és működésbe hozásának a munkálatainak a tervezési 

és kivitelezési szolgáltatási szerződés keretében fogják megvalósítani, a „Maroskeresztúr-i 

szortírozó – átszállító – komposztáló állomás, Maros megye” beruházási létesítménynek, amelyet a 

Megbízó 2019.11.04.-én kötött meg. 

Figyelembe véve, hogy a Megbízottnak a javaslata, hogy az állomásnak a jól működéséhez 

szükséges, összes javításoknak, cseréknek és felújításoknak az általa való elvégzése, megegyezik a 

Feladatfüzetnek a 45
6
. cikkely előírásaival, úgy ítéljük, hogy ez megalapozott. 

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

mellékelt közigazgatási okirattervezetet. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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