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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. január 28.-i 

11. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Települési Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 

SMIDS) keretébe, a Marosvásárhely-i 2. övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági 

szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 

és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációjának a 

véleményezésére vonatkozó 99/29.08.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1878/22.01.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak az 1928/22.01.2021. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak az 1971/22.01.2021. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú 

közösségi szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely (3) bekezdés „d^1” betű, 10. 

cikkely (5) bekezdés, 29. cikkely és 30. cikkely rendelkezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a települések köztisztasági szolgálatának a 101/2006. sz. 

Törvény, 6. cikkely (1) bekezdés ”e”,”h” és „j” betűk, a hulladékok rendszerére vonatkozó 

211/2011. sz. Törvény 17. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

Az „Ecolect Mureş” (ADI) Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának a 17. cikkely (3) bekezdés 

18. és 20. pont, valamint a 20. cikkely, megerősítve a 21. cikkely (1) bekezdés szabályozásai 

szerint, 

Tekintettel, a Maros megye összes közigazgatási területi egységei között megkötött társulási 

szerződés 11. cikkely előírásaira, 

A Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/03.07.2019. sz. Sürgősségi kormányrendelet 173. 

cikkely (1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés ”m” betűvel, a 182. cikkely 

rendelkezései alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely A Maros Megyei Települési Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros 

megyei SMIDS) keretébe, a Marosvásárhely-i 2. övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági 

szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 

és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációjának a 

véleményezésére vonatkozó 99/29.08.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. melléklete 

módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy megszavazza az ADI „Ecolect 

Mureş” Részvényeseinek a Nagy Gyűlésén, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok 
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Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, Maros Megye köztisztasági 

szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 

és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a delegálási dokumentációját, amely a jelen 

határozat 1. cikkelye szerint van véleményezve.  

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságnak 

és az „Ecolect Maros” Önkormányzatok Közötti Fejlesztési Társulásnak, amely a Részvényesek 

Nagy Gyűlésének a jóváhagyásának veti alá, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a 2. Marosvásárhely övezethez 

tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok 

összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a 

delegálási dokumentációját, amely a jelen határozat mellékletében van előírva és felel a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK  
 

 

1878/22.01.2021. sz.  

ID/3 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Települési Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 

SMIDS) keretébe, a Marosvásárhely-i 2. övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági 

szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 

és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a 

véleményezésére vonatkozó 99/29.08.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a 

módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az összes Maros megyei közigazgatási területi egység társult a „Maros Megyei Szilárd Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS), Beruházási pályázat kivitelezésének a céljából, 

amelyet a Regionális Fejlesztési Európai Alapból (FEDR) finanszíroz az Európai Unió, ennek 

értelmébe megkötve egy társulási szerződést, amellyel meghatározták a célokat, célkitűzéseket, az 

együttműködés idejét, valamint a jogaikat és a kötelezettségeiket, a Maros SMIDS kivitelezésének 

érdekébe szabályoztak és felvállaltak. 

A társulási szerződésnek a 3. szakaszában, amelynek a címe „A települések köztisztaságának a 

terén, a közhasznú közösségi szolgáltatásoknak az ügyintézésének a delegálása”, a 11. cikkely 

meghatározza, hogy melyek a helyi tanácsoknak a felelőssége alatt levő, helyi érdekű 

közszolgáltatások és elrendeli, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, a felek a delegált ügykezelés 

mellett döntenek, amelyet a Maros megyei ADI Ecolect fog elvégezni, „egy speciális 

meghatalmazás alapján, amelyet minden helyi tanács külön-külön fog megadni, a törvény szerint, 

övezetenként valamely átszállító/szortírozó/komposztáló/mechanikai-biológiai kezelő/lerakat 

állomásokhoz tartozó közigazgatási területi egységnek”, úgy ahogy azok a megye 7 övezetéhez 

vannak besorolva, a társulási szerződésnek a mellékletével. 

A 2018. év végén, a társulás tagjai jóváhagyták, a Maros SMIDS gyűjtési övezeteihez tartozó 

odaítélési dokumentációit. A lebonyolított árverési eljárások következtébe megkötötték az 1. 

Kerelőszentpál, 3. Segesvár, 4. Szászrégen, 5. Dicsőszentmárton, 6. Balavásár és 7. Mezőrücs 

övezetekhez tartozó megbízói szerződéseket. 

Az ADI Ecolect által szervezett, két odaítélési eljárásnak az esetében, amelyeket a 2. 

Marosvásárhely övezetben a hulladékok összegyűjtési és elszállítási tevékenységének az 

átruházásának érdekébe szerveztek, figyelembe véve, hogy nem nyújtottak be egyetlen megfelelő 

ajánlatot sem, nem sikerült a szerződésnek az odaítélése. 

A Maros Megyei Tanács jóváhagyta, az Alkalmassági tanulmányt, a Megalapozó tanulmányt és 

véleményezte a 2. Marosvásárhely övezet hulladék összegyűjtési és elszállítási tevékenységéhez 

tartozó ügykezelés delegálására vonatkozó odaítélési dokumentációt, a 99/29.08.2019. sz. 

Határozattal. 
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Egy új megbízói eljárásnak az elindításának a céljával, az odaítélési dokumentációt aktualizálásnak 

vetették alá, a területen alkalmazandó normatív okiratok módosításával, a tárolással kiiktatott 

hulladékoknak az átirányítási fokának a növelésének, illetve az értékesített újrahasznosítható 

hulladék mennyiségek növelésének az érdekébe. Ezért az odaítélési dokumentációban módosítások 

jelentek meg, a jelen határozattervezet melléklete szerint. 

Ugyanakkor, a jelen okirathoz mellékelt határozattervezettel, javasoljuk a hatóság képviselőjének a 

megbízását is, a Maros megyei ADI Ecolect részvényeseinek a nagygyűlésén, a Maros Megyei 

Települési Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a 

Marosvásárhely-i 2. övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét 

képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék 

folyamatoknak az ügykezelésének az odaítélési dokumentációinak, amelyeket jóvá fognak hagyni, a 

megszavazásának az érdekébe. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük jóváhagyásra a jelen okirathoz mellékelt közigazgatási 

okirattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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