MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. április 30.-i
68. számú HATÁROZAT
A 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okirat megkötésének a
jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10695/24.04.2020. sz. Jóváhagyási
beszámolóját, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 10739/24.04.2020.
sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 10754/24.04.2020. sz. Jelentését, valamint a
szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA
Társulás megbízottjának a kéréseit, amelyeket az 508/20.03.2020. sz., 518/20.03.2020. sz. és
549/01.04.2020. sz. átiratokkal, valamint az azokhoz mellékelt alátámasztó dokumentumokkal
közöltek,
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 34. cikkely (3) bekezdés és a 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, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés
rendelkezéseinek alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja, a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződésnek a 4. sz. Kiegészítő okiratának
a megkötését, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak.
2. cikkely Fel hatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 1. cikkelyben említett
kiegészítő okiratot.
3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának 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
ELNÖK

10695/24.04.2020. sz.
VI/D/3 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okirat megkötésének a
jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez

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.
I. A szortírozó, komposztáló és átszállító tevékenységek díjainak a módosítása
A 109/2007. sz. ANRSC Elnöki Rendelet 15. cikkely b) bekezdés előírásai szerint ”A köztisztasági
szolgáltatás jellegzetes tevékenységeinek a díjai a következő esetekben módosíthatók:
…
b) azokban az esetekben, amelyek a költségek vagy a mennyiségek strukturális módosulásához vagy
a tevékenység elvégzésének a feltételeinek a módosulásához vezetnek, amelyek befolyásolják a
költségeknek a módosulását több mint 5%-os hatással, egymást követő 3 hónapon belül;”
A működtetési szerződés 34. cikkely – A szerződési egyensúly megőrzése, (1) bekezdés megjegyzi:
”A felek folyamatosan követni fogják a szerződésnek a szerződési/pénzügyi egyensúlyának a
megőrzését.”
A 464/19.02.2020. sz. átirattal, amelyet a 200/06.03.2020. sz., az 508/20.03.2020. sz., illetve az
518/20.03.2020. sz. átiratokkal módosítottak, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. kérte a
szortírozó, komposztáló és átszállítási tevékenységek működtetési díjainak a módosítását, a
következő szempontokra hivatkozva:
 Üzemanyag, hajtóanyagok és kenőanyagok
- Az üzemanyag egységárának a módosulása;
 Elektromos energia
- A S.S.C.T. keretében egyes fogyasztóknak a beiktatása – amelyek ki voltak hagyva a
Feladat füzetből, amelyeknek a fogyasztásuk, az Építkezésnek a könyvéhez tartozó
dokumentumoknak a kivitelezése közbe és az átvétele után voltak számszerűsítve: fűtő központ,
csarnokvilágítás és külső világítás;
- Az elektromos energia egységárának a növekedése;
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 A munka és munkavédelmi felszerelések
- A munka és munkavédelmi felszerelések árának a növekedése;
 Munkagépek és felszerelések karbantartása, időleges vizsgálata és javítása
- A konténereknek az egyes karbantartási, időleges vizsgálati és javítási költségeinek a
beiktatása, amelyek ki voltak hagyva az eredeti Fisáról;
 Más anyagi költségek – halmozva az egész szerződésre
- Az internet szolgáltatásoknak az ellenértékének az aktualizálása;
 Kiadások az élő munkával
- Kiigazították a fisában levő, az étkezési utalványoknak az értékének a számítási képletében
található anyagi elírást;
- Az étkezési utalványok egységára aktualizálva volt napi 15 lejről napi 15,18 lejre;
- Figyelembe véve a törvényes előírásokat, amelyek szabályozzák a gazdasági minimál
fizetés értékét, illetve a gazdaságra érvényes bruttó minimál fizetésnek a növekedését, 1.967 lejről
2.230 lejre, megkövetelte az eredeti ajánlatban előírt, a személyzeti séma szerinti fizetéseknek az
újra számolását.
 Kiadások a díjakra, licencekre, akkreditálásokra/hitelesítésekre és engedélyezésekre
- Alkalmazták az A.N.R.S.C. licenc megtartásának a díját a kiigazított értékbe;
 Más költségek
- A társaságnak az ügykezelési általános költségeit, a fennebbi módosítások következtében
született költségek után igazították;
- A biztosításoknak az értékét, a Maros Megyei Tanácsnak a 11/2019. sz. Határozatával (2.
sz. melléklet) jóváhagyott, a javak új leltári értékének megfelelően kiigazították.
 Pénzügyi költségek
- Az átszállítási tevékenységre, kijavítottak egy anyagi elírást, a pénzügyi kiadások
megalapozó nyilvántartó lapra való bejegyzéssel, amelyet a Működtetési kiadásokból 5%-os érték
alkalmazásával számoltak;
Az előbb említett módosítások a díjaknak a növeléséhez vezettek, amint következnek:
- a szortírozási tevékenységre 9,05 lej/tonna (5,87%), 154,06 lej/tonnáról 163,11 lej/tonnára –
HÉA nélkül,
- a hulladékoknak a komposztálási tevékenységre 17,88 lej/tonna (12,42%), 143,91
lej/tonnáról 161,78 lej/tonnára – HÉA nélkül.
- a hulladékok átszállítási tevékenységre 5,26 lej/tonna (15%), 36,21 lej/tonnáról 41,47
lej/tonnára – HÉA nélkül.
II. SZORTÍROZÁSI díj kiigazítása, a 20-50% közötti szennyeződési fokkal rendelkező
hulladékokra
A szortírozási tevékenységnek az elkezdésének a következtében, megállapították a tényt, hogy
nincsenek teljesítve a szerződési feltételek a Szortírozó állomásba bejutó hulladék mennyiségekre
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vonatkozóan. Ugyanakkor, a begyűjtött hulladékoknak egy része nem teljesítik, a koncesszióba
adási szerződésben meghatározott maximális szennyeződési fokot, ezért a szerződésnek a 15.
cikkely A hulladékok elfogadási eljárásai, előírásai szerint:
”… c) Minden Hulladék, amely nem teljesíti az elfogadási feltételeket és a szortírozásra nem
megfelelőnek van tartva vissza lesz utasítva;”, el lesz utasítva és a Kerelőszentpál-i DDN-be kerül.
A Szortírozó állomásra jutó alacsony hulladék mennyiség által keltett szerződéses egyensúlyhiány
csökkentésének az érdekébe, illetve a Kerelőszentpál-i DDN-be kerülő újrahasznosítható
hulladékmennyiségek csökkentésének az érdekébe, a Maroskeresztúr-i SSCT működtetője javasolta
– egy átmeneti időre, a 20-50% közötti szennyeződési fokkal rendelkező hulladékoknak,
szortírozásra való fogadásának a lehetőségét.
A javaslat indokolt, az utólag módosított és kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó, 2011.
november 15.-i 211/2011. sz. Törvény 17. cikkely 1 bekezdés b) előírásainak a kontextusában is,
amely meghatározza, hogy a közigazgatási területi egységek helyi közigazgatási hatóságai, vagy
esetenként a municípiumoknak a közigazgatási területi alegységei, illetve azoknak a közösségi
fejlesztési társulásai, kötelesek: ”elérni, 2020. december 31.-ig, a keletkezett össztömegnek a
minimum 50%-os újrahasznosításra való felkészítési szintet, legalább a papír, fém, műanyag és
üveg hulladékokra, amelyek a háztartási vagy esetenként más forrásokból eredő hulladékokból
származnak, olyan mértékben, hogy ezek a hulladék folyamatok, a háztartásokból származó
hulladékokkal azonosak;”, nézet, amely szerint szükség van egyes intézkedéseknek a
meghozatalára, ennek a célnak az elérésének az érdekébe.
Ennek értelmében, a bemutatott megalapozó fisából, a maximum 20%-os szennyeződési fokkal
rendelkező hulladékok díjaihoz viszonyítva, a 20-50% közötti szennyeződési fokkal rendelkező
hulladékokra, 58,69%-os (258,83 lej/tonna a 163,11 lej/tonnához viszonyítva) költségnövekedés
született, amelyet leginkább, a végső újrahasznosítóknál értékesített újrahasznosítható anyagok
mennyiségének a csökkenése – 52,27 lej/tonna és a létrejött hulladékoknak az átszállítási és
lerakodási díjainak a növekedése – 27,93 lej /tonna, generált;
Figyelembe véve a javasolt egy éves időszakot, amely alatt megengedjék a 20-50% közötti
szennyeződési fokkal rendelkező hulladékoknak a szortírozását is, teljesülnek a munkálatok
koncesszióba adására és a szolgálatoknak a koncesszióba adására vonatkozó 2016. május 19.-i
100/2016. sz. Törvény 107. cikkely előírásaiba való beilleszkedés feltételei.
III. A begyűjtési övezetben az összegyűjtött hulladék kategóriáknak a módosítása
A delegálási szerződésnek, a 2/13.11.2019. sz. Kiegészítő okiratának a megkötésével, a
Maroskeresztúr-i SSCT megbízói kibővült, amint következik:
„A Szerződés szerint, a Köztisztasági megbízási tevékenységre, a Szolgálatnak a Területét az
Begyűjtési terület képezi, amelyről a Marosvásárhely – Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló
és Átszállító Állomásra gyűjtik be a hulladékot, a következőképpen:


Az újrahasznosítható szilárdhulladékokra, három folyamatba (Papír/Karton, Műanyag/Fém
és Üveg) a hozzárendelt körzet az 1 Kerelőszentpál-i, 2 Marosvásárhely-i, 4 Szászrégen-i, 5
Dicsőszentmárton-i, 6 Balavásár-i, 7 Mezőrücs-i és a 3 Segesvár-i övezet vidéki
településeiből alkotott övezetekből áll;
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A biológiailag lebomló hulladékokra a hozzárendelt körzet 2 Marosvásárhely – biológiailag
lebomló hulladékok Marosvásárhely KTE területén az egyéni gazdaságoknak a 80%-ból áll;



A zöld hulladékokra (parkokból és kertekből) a hozzárendelt körzet 1 Kerelőszentpál-i, 2
Marosvásárhely-i, 4 Szászrégen-i, 5 Dicsőszentmárton-i, 6 Balavásár-i, 7 Mezőrücs-i és a 3
Segesvár-i övezet vidéki településeiből alkotott övezetekből áll;

A származék hulladékokra (a biológiailag lebomló hulladékokkal együtt) a hozzárendelt körzet a 2
Marosvásárhely-i övezetből áll.”
Ezt a módosítást a megbízói szerződés előírásainak értelmébe végezték, annak a hulladék gyűjtési
és szállítási szerződések előírásaival való összehangolásának az érdekébe.
Az 549/01.04.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 8938/01.04.2020. sz. alatt
iktattak, a SC Iridex Group Import Export SRL kéri az üveghulladékoknak a kiiktatását a 3, 4, 5, 6
és 7 övezetekből, a SSCT begyűjtési körzetének az összegyűjtött hulladékok kategóriájából.
Figyelembe véve, hogy gazdasági szempontból előnyösebb, hogy a 3, 4, 5, 6 és 7 övezetekből
összegyűjtött üveghulladékok, a Dicsőszentmárton-i, Balavásár-i, Mezőrücs-i és a Szászrégen-i
átszállító telepekről direkt legyenek értékesítve, az ADI Ecolect pedig kinyilvánította a
hajlandóságát, hogy biztosítsa azoknak az értékesítését a téren engedélyezett szolgáltatók által, úgy
gondoljuk, hogy az üveghulladékoknak a 3, 4, 5, 6 és 7 övezetekből való kiiktatása, a SSCT
begyűjtési körzetének az összegyűjtött hulladékok kategóriájából,
Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a következő határozattervezetet.

ELNÖK,
Péter Ferenc
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