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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. június 24.-i 

101. 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 Tanács Elnökének a 2021.06.18.-i 16741. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 16802/18.06.2021. sz. 

szakjelentését, a Műszaki igazgatóság 16786/18.06.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak 

a 16898/18.06.2021. 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 1179/10.02.2021. sz., 1247/09.03.2021. sz., 

1321/20.04.2021. sz. és 455/05.04.2021. sz. átiratokkal, valamint az azokhoz mellékelt igazoló 

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, a települések köztisztasági 

szolgálatainak a sajátos tevékenységeinek, a díjainak a meghatározási, kiigazítási vagy módosítási 

metodológiai normáinak a jóváhagyására vonatkozó 109/2007. sz. Rendelet 6. cikkely (1) bekezdés, 

7. cikkely, 8. cikkely, 13. cikkely és 15. cikkely, valamint a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. 

szerződés 34. cikkely (3) bekezdés és a 35. cikkely (1) bekezdés 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 19100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződésnek az 5. 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 Tanács 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 

 

 

 

16741/18.06.2021. sz.  

IX/B/1 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 SMIDS 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 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződést. 

I. A szortírozó, komposztáló és átszállító tevékenységek díjainak a módosítása 

Az 1179/10.02.2021. sz., 1247/09.03.2021. sz. és 10603/20.04.2021. sz. átiratokkal, a S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L. kérte a szortírozó, komposztáló és átszállítási tevékenységek 

működtetési díjainak a módosítását, leginkább az állomás tevékenységének a megkezdése utáni 

három tevékenység keretében, a feldolgozott hulladék mennyiségek közötti különbségekre 

hivatkozva, az ajánlattétel alapját képező megbecsült mennyiségekhez viszonyítva, amint 

következnek: 

- a szortírozási tevékenységnél, a mennyiség 23.272 tonna/évről lecsökkent 3.000 tonna/évre; 

- a komposztálási tevékenységnél, a mennyiség 7.229 tonna/évről lecsökkent 1.000 tonna/évre; 

- az átszállító tevékenységnél, a mennyiség 33.313 tonna/évről megnőtt 72.240 tonna/évre; 

Ezek a mennyiség különbségek, amelyeket figyelembe vettek az új árak megalapozásánál, 

befolyásolták a személyzeti, munkagép költségeket, illetve a nyersanyagfogyasztást. 

Ugyanakkor, elvégezték a közös költségek, a járadékok, illetve a társaság ügyintézési költségeinek 

a leosztását, az előrejelzett tevékenységi volumen szerint, amint következnek:  

- 16,67% a szortírozási tevékenységre; 

- 4,24% a komposztálási tevékenységre; 

- 79,09% az átszállítási tevékenységre. 

Az előbb említett módosítások a díjaknak a növeléséhez vezettek, amint következnek: 

- a szortírozó tevékenységnek 54,65 lej/tonnával, 163,11 lej/tonnáról 227,01 lej/tonnára – HÉA 

nélküli értékek; 

- a hulladékok komposztálási tevékenységének 275,25 lej/tonnával, 161,78 lej/tonnáról 137,03 

lej/tonnára – HÉA nélküli értékek; 
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- a hulladékok átszállítási tevékenységének 14,28 lej/tonnával, 41,73 lej/tonnáról 56,01 lej/tonnára – 

HÉA nélküli értékek. 

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 működtetési szerződés 34. cikkely – A szerződési egyensúly megőrzése, (1) bekezdés megjegyzi: 

”A felek folyamatosan követni fogják a szerződésnek a szerződési/pénzügyi egyensúlyának a 

megőrzését.” 

II. SZORTÍROZÁSI díj kiigazítása, a 18-35% közötti szennyeződési fokkal rendelkező 

hulladékokra 

A szerződéses zavar csökkentésének az érdekébe, amelyet a Szortírozó állomásra bejutó hulladék 

alacsony mennyisége keltett, illetve a Kerelőszentpál-i Hulladéktározóba jutó újrahasznosítható 

hulladék mennyiségek csökkentésének az érdekébe, a 4. sz. Kiegészítő okirattal, megállapodtak 12 

hónapos időszakban, a 20-50%-os szennyezettségi fokkal rendelkező hulladékoknak, szortírozásra 

való fogadását. Figyelembe véve, hogy a 2020. év folyamán, a szortírozásra fogadott hulladékok 

teljes mennyiségének megközelítőleg az 50%-a újrahasznosítható hulladékok voltak, amelyek 20-

50%-os szennyezettségi fokkal rendelkeztek, indokolt a hulladékoknak a szortírozásra való 

fogadása, a szerződéses százalékon felüli szennyezettségi fokkal (18% a 2021. évtől), a Maros ADI 

Ecolect javaslata, a 18-35%-os szennyezettségi fokkal rendelkező hulladékoknak a fogadása. 

Figyelembe véve, a javasolt egy éves időszakot, amely alatt engedélyezzék a 18-35%-os 

szennyezettségi fokkal rendelkező hulladékoknak, szortírozásra való fogadását, teljesülnek, a 

munkálatok koncesszióba adására és a szolgáltatások engedményezésére vonatkozó 100/2016. sz. 

Törvény 107. cikkely előírásainak a feltételei. 

III. A S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. megnevezésének a módosítása 

A 453/05.04.2021. sz. átirattal a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., közölte, hogy 

2021.03.31.-től a társaság megnevezése S.C. Iridex Group S.R.L. megnevezésre változott, a cím, a 

regisztrációs kód és a banki adatok változatlanok maradtak. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a következő határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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