MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. április 30.-i
73. számú HATÁROZAT
A Maros megye, Mezőrücs-i 7. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési
hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a
Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 833. sz. ügykezelés delegálási
szerződésből származó kötelezettségek „Áthágási értesítőnek” a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020. 04. 24.-i 10704. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat
Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,
Tekintettel:
-

a Mezőrücs-i 7. övezet, a Maros Megyei köztisztasági szolgálat részét képező, a települési
hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a
Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2020.03.27.-i 833. sz. ügykezelés
delegálási szerződés 38.1.1 cikkely, 38.1.2 cikkely „a” és „e” betű,

-

az ADI Ecolect Mureş Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának a 17. cikkely (3)
bekezdés 27. pont előírásaira,

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „m”
betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt „Áthágási
értesítő”-t, a Maros megye, Mezőrücs-i 7 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező,
települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak
és a Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 833. sz. ügykezelés
delegálási szerződésre vonatkozóan, amelyet a SC Sylevy Salubriserv SRL-vel kötöttek.
2. cikkely Megbízza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben említett
értesítőnek az aláírásával és, hogy az Ecolect Mureş Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésének
keretében megszavazzon bármely intézkedést, amely szükséges lesz az 1. cikkelyben említett
értesítő tartalmában említett előírásoknak a megvalósításának az érdekébe.
3. cikkely (1) A működtető által a szolgáltatás biztosításának a felfüggesztésének az esetén, az 1.
cikkely szerint jóváhagyott értesítő szerint megszabott kiigazítási határidőn belül, meghatalmazza
az ADI Ecolect Mureş-t, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket, a Mezőrücs-i 7 övezet
közigazgatási területi egységek szintjén, egy köztisztaság szolgáltatási megbízói szerződésnek az
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odaítéléséhez, egy részvételi közleménynek a közzé tétele nélküli, tárgyalási eljárásnak az
alkalmazásával.
(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek szerint megkötött szerződésnek az ideje nem fogja
meghaladni egy nyílt licitálás odaítélési eljárásának, a megszervezéséhez, illetve annak a
szerződésnek a tárgyát képező szolgáltatás végzés elkezdési parancsának a kibocsátásához
szükséges időt.
(3) A sürgősségi eljárással való megbízási feltételek, a Maros Megyei Tanácsnak a 126/24.10.2018.
sz. Határozattal jóváhagyottak.
4. cikkely Jelen határozatot közlik, az „Ecolect Mureş” Közösségi Fejlesztési Társulásnak és a
Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának,
amelyek felelni fognak a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

10704/24.04.2020. sz.
IX/B/1 akta

Jóváhagyási beszámoló
A Maros megye, Mezőrücs-i 7 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési
hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a
Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 833. sz. ügykezelés delegálási
szerződésből származó kötelezettségek „Áthágási értesítőnek” a jóváhagyására vonatkozó
határozattervezethez

2019.03.27.-én alá írták a ”Mezőrücs-i 7. övezet, a Maros Megyei köztisztasági szolgálat részét
képező, a települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék
folyamatoknak az ügykezelése és a Mezőrücs-i átszállítási állomásnak a működtetésének a
delegálási szerződést”, amelyet a 2019.03.27.-i 833. sz. alatt iktattak.
2019.09.16.-val kibocsátották az ADI ECOLECT MURES és a SC Sylevy Salubriserv SRL között
megkötött 833/27.03.2019. sz. Szolgáltatási szerződés, tevékenységének az Elkezdési parancsát. A
szerződés lebonyolítása alatt, sorozatosan megállapították, hogy nem teljesítették a SC SYLEVY
SALUBRISERV SRL működtető által vállalt szerződéses kötelezettségeket, tény, amiért értesítve
és informálva volt ezekről az aspektusokról, kérve tőle azoknak a kijavítását és a törvényes
kereteknek a betartását, egy minőségi szolgáltatásnak a biztosításával, a delegálási szerződésben
vállalt kötelezettségekhez viszonyítva.
Ezek a figyelmeztetések nem vezettek a végzett szolgáltatásoknak a javulásához és nem vezettek a
vállalt szerződési kötelezettségeknek az elvégzéséhez, amelynek értelmében szükség van
eljárásokra, a delegálási szerződés keretében a 38.1.2. cikkely előírásainak a teljesítésének az
érdekében, az Áthágási értesítőnek a működtetőnek való elküldésével. Ha egy ilyen értesítő meg
van küldve, a Megbízott jogosult az áthágásoknak a kiigazítására, 90 (kilencven) napon belül, az
értesítőnek, a Megbízott által való kézbevételétől, amelyet (Kiigazítási Határidőnek) neveznek.
Ami a 7. Mezőrücs-i övezetet illeti, a Szerződés 8. cikkely a) betű szerint, a működtető, mint
Megbízott minőségébe, kötelezte magát a szolgáltatás végzésének a biztosítására, a szerződés
előírásai szerint és a Szolgálat Szabályzatának (a Szerződés 1. sz. Melléklete), a Szolgálat Feladat
füzetének, az érvényes műszaki előírásoknak, normáknak és normatívoknak a betartásával. Viszont,
azt állapították meg, hogy a működtető sorozatosan:


nem biztosítja ezeknek a kötelezettségeknek a teljes betartását;



nem végezte el a nagy volumenű hulladékoknak a negyedévenkénti begyűjtését;



nem tartja be a begyűjtési folyamatot és gyakoriságát (beosztását);



nem szervezte meg periodikusan a Hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozó közönség
informáló és öntudatosító kampányokat, elhanyagolva a Műszaki és pénzügyi ajánlattal
vállalt kötelezettségeinek a teljesítését;



nem kivitelezte az összes beruházást a mozgósítási periódusba, amelyekre a működtető
kötelezte magát, még a periódusnak a lejárta után sem, azaz:
o 12.470 db. 120 L-es szemét tároló,
o 22 db. 1100 L-es konténer;
o 10 db. 4 m3-es konténer,
o 8 db. 1,2 m3-es konténer,
o beruházások a Mezőrücs-i átszállító pontnál.



létrehozta, de nem tartotta fenn, az ADI javára, a Jó Végrehajtási Garanciát, amelyet nem
hosszabbított meg;

Hasonlóan, úgy gondoljuk, hogy szükség van az ADI Ecolect Mureş meghatalmazására, arra az
esetre, hogyha közbejön a működtető által, a szolgáltatásvégzésnek a felfüggesztése, a kiigazítási
határidő alatt, amelyet az értesítő szerint adtak, annak értelmében, hogy megtegye a szükséges
intézkedéseket, a mi Közigazgatási Területi Egységünk szintjén, egy köztisztaság szolgáltatási
megbízói szerződésnek az odaítéléséhez, egy tárgyalási eljárásnak az alkalmazásával, egy részvételi
közleménynek a közzé tétele nélkül. Ebben a speciális helyzetben, a fennebbi körülmények között
megkötött szerződés időtartama nem fogja meghaladni, egy nyílt licitálás odaítélési eljárásának, a
megszervezéséhez szükséges időt, illetve annak a szerződésnek a tárgyát képező szolgáltatás végzés
elkezdési parancsának a kibocsátási idejét. Hasonlóan, a delegálásnak a feltételei, azonosak
azokkal, amelyeket jóváhagytak a 126/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, amellyel
jóváhagyták a Mezőrücs-i 7. övezet licitálási dokumentációját. Ezzel az intézkedéssel, szeretnénk
biztosítani a szolgáltatás folytonosságát, egy hasonló helyzet jelentkezésének az esetében.
A fennebb rámutatottak szempontjából, úgy gondoljuk, hogy törvényes eljárásokra van szükség, az
Áthágási értesítőnek a kibocsátásának az értelmében és hasonlóan az ADI Ecolect Mureş
meghatalmazásának az értelmében is.
Ezért, figyelembe véve a 38.1.2 cikkely e) betű szerződéses előírásait, annak értelmében, hogy a
jelen cikkelyben előírt Értesítések közölve lesznek az ADI által és az ADI-nak is, tekintettel a
Közigazgatási Területi Egységek által, az ADI Ecolect Mureş részére nyújtott mandátumra, a jelen
szerződésre vonatkozó összes műveletnek a kivitelezésének az érdekében, figyelembe véve az ADI
Ecolect Mureş Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának a 17. cikkely (3) bekezdés 27. pont
előírásait,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó,
57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5)
bekezdés ”m” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseit, alávetjük megvitatásra
és jóváhagyásra ezt a határozattervezetet.
ELNÖK
Péter Ferenc

