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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2020. június 25.-i 

101. számú HATÁROZAT 

A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.06.19.-i 16183. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 16214/19.06.2020. sz. 

szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóság 16225/19.06.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 16241/19.06.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA 

Társulásnak a megbízottjának a 9977/15.04.2020. sz., 10488/23.04.2020. sz. és a 

14957/10.06.2020. sz. átiratokkal közölt kéréseit, valamint az ezekhez mellékelt igazoló okiratokat, 

Tekintettel, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. 

Társulással megkötött, 18920/12I/486/07.10.2016. sz. delegálási szerződésnek a 10. cikkely (1) 

bekezdés első tézis, alátámasztva a 34. cikkely (1) bekezdés és 35. cikkely (1) bekezdés előírásaira, 

az ANRSC Elnökének a 109/2007. sz. Rendeletével jóváhagyott, a települések köztisztasági 

szolgálatának a jellegzetes tevékenységeinek a díjainak a meghatározásának, kiigazításának vagy 

módosításának a metodológiai normáinak 15. cikkely, valamint az utólag módosított és kiegészített, 

a közhasznú közösségi szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely (2) bekezdés „d” betű 

és 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, az utólag módosított és kiegészített, a Környezeti alapra 

vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Rendelet előírásaira, 

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 rendelkezései alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék tározóba, a szortírozó 

állomásokról a hulladék szállítási tevékenységnek, a delegált szolgáltatás működtető működtetési 

díjának a módosítását, 32,78 lej/tonnáról, HÉA nélkül, 32,83 lej/tonnára, HÉA nélkül, az 1. sz. 

mellékletbe foglalt Megalapozó nyilvántartó lap szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja, a tárolási tevékenységnek, a delegált szolgáltatás működtető működtetési 

díjának a módosítását, 66,38 lej/tonnáról, HÉA nélkül, 78,33 lej/tonnára, HÉA nélkül, a 2. sz. 

mellékletbe foglalt Megalapozó nyilvántartó lap szerint. 

3. cikkely Jóváhagyja a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződést kiegészítő okiratot, a 3. sz. 

melléklet szerint. 

4. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, a 3. cikkelyben jóváhagyott 

18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződést kiegészítő okiratnak az aláírására. 
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5. cikkely Az 1, 2 és 3. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

6. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat 

Kivitelezési Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

16183/19.06.2020 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

2016.10.07.-én odaítélték a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó 

üzemeltetését és irányítását és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó állomásokon 

lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i 

hulladékválogató állomásokon lévő maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való 

átszállítását célzó átruházási 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. A tevékenység 

megkezdésének a rendeletét 2017. 02. 06.-án bocsátották ki. 

Az ANRSC Elnökének a 109/2007. sz. Rendelete 15. cikkely b) bekezdés előírásai szerint,”A 

köztisztasági szolgáltatásra jellemző tevékenységeknek a díjait a következő esetekbe lehet 

módosítani: 

… 

b) azokban az esetekben, amelyek a kiadásoknak a szerkezetének vagy a mennyiségeknek a 

módosulásához vagy a tevékenységnek az elvégzésének a feltételeinek a módosulásához vezetnek, 

amelyek a költségeknek több mint 5 %-os behatással való módosulását idézi elő, egymás utáni 3 

hónapos periódusra; 

A 34. cikkely – A működtetési szerződés, szerződéses egyensúlyának a megőrzése, (1) bekezdés 

kimondja: 

”A felek folyamatosan követni fogják a szerződésnek, a szerződéses/pénzügyi egyensúlyának a 

megőrzését.” 

A fennebb említett működtetési szerződés 10. cikkely előírásai szerint, a hulladéktározó 

működtetője kéri a hulladéknak a tárolási és szállítási tevékenységeinek a működtetési költségeinek 

a módosítását (S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. 401/13.04.2020. sz., 343/14.04.2020. sz., 

368/23.04.2020. sz. és 587/10.06.2020. sz. átiratai), a következő indokokkal támasztva alá: 

- Az elektromos áram árának a módosulása; 

- Az üzemanyag árának a módosulása; 

- A fogyó eszközök árának a módosulása, beleértve egyes új fogyó eszközöket, egy kiegészítő 

csurgalék kezelő fokozatnak a hozzá adásával és egy ionváltó berendezésnek a felszerelésével – 

amelyet a 2019. év végén kiviteleztek; 

- Az élő munkakiadásoknak a növekedése, a fizetésekre vonatkozó törvényes előírásoknak az 

alkalmazásának a következtébe; 
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- A járadékok növekedése a szerződéses előírásoknak az alkalmazásával, valamint a Számvevőszék 

által elrendelt összegeknek a visszaszerzése, amelyek a 2019. év folyamán kifizetett járadékok és a 

fogyasztói ármutatóval ”IPC” aktualizált járadék értéke közötti különbözethez tartozik, a megbízói 

szerződés 11. cikkely 7 bekezdés szerint. 

A díjnak a módosítási kérését elemezték műszaki, gazdasági és jogi szempontból, amiért egy sor 

igazoló okiratot kértek. 

A megküldött igazoló okiratoknak az elemzésének a következtében, elfogadták a szállítási díjnak 

32,78 lej/tonnáról, HÉA nélkül, 32,83 lej/tonnára, HÉA nélkül, való növelését, illetve a tárolási 

díjnak 66,38 lej/tonnáról, HÉA nélkül, 78,33 lej/tonnára, HÉA nélkül, való növelését. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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