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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

2021. augusztus 26.-i 
138. számú HATÁROZAT 

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe 
egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan  

 
A Maros Megyei Tanács, 
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22947/20.08.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 
Regionálisfejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóság 22979/20.08.2021. sz. Szakjelentését, a 
Jogügyi Szolgálatnak a 23029/20.08.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 
véleményezését,  
Figyelembe véve, Máramaros Megye 10235/1266/442/26.05.2021. sz. kérését, amelyet a 
13292/1624/537/09.07.2021. sz. átirattal egészítettek ki, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes 
hulladéktározó keretében, a hulladékok tárózásra való elfogadására vonatkozóan, valamint az 
Európai Alapok Minisztérium 148/04.01.2019. sz. átiratot, 

Figyelembe véve a ”Maros megyei integrált szilárd hulladékgazdálkodási rendszer” Pályázat – 
Maros megye, Kerelőszentpál-i tárolóba való szállítását a maradékoknak az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, 
Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i osztályozó állomásokról és a hulladékoknak a Mezőrücs-i, 
Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakódó állomásokról és a Kerelőszentpál-i nem veszélyes 
hulladéktároló működtetésének és igazgatásának a delegálására vonatkozó szerződés odaítélésének 
és aláírásának a jóváhagyására vonatkozó 138/29.09.2016. sz. a Maros Megyei Tanács 
Határozatának a rendelkezéseit, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a települések köztisztasági szolgáltatásnak a 
101/2006. sz. Törvény 13. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi 
szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely, 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásaira, 
alátámasztva 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 14. cikkely (2) 
bekezdés és 34. cikkely (1) bekezdéssel, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 173. 
cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „m” betűvel, valamint a 182. cikkely 
(1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Máramaros megyéből származó, egyes nem veszélyes települési 
hulladékok tárolását, a Kerelőszentpál településen kiépített nem veszélyes települési hulladéktároló 
keretében. 

2. cikkely (1) Az 1. cikkely előírásainak értelmében, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – 
S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulás, egy szerződést fog kötni a Máramaros Megyei 
Köztisztasági Működtetővel/Generálóval, a következő feltételek között: 
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o a szerződés ideje nem haladja meg a 4 hónapot; 

o a szerződés jogilag megszűnik, a Farkasaszó község, Oláhtótfalu-i Integrált 
Hulladékgazdálkodási Központnak a működésbe helyezésekor; 

o a Máramaros megyéből kapott hulladékok összmennyiség, a delegálási övezetből származó 
hulladékmennyiségnek, csak a kiegészítésére lesznek elfogadva, az évi 166.073,54 tonna 
mennyiségnek az eléréséig – összmennyiség, amelyet a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. 
szerződés szintjén becsültek meg; 

o a Máramaros megyéből származó, tárózásra fogadott hulladékok meg kell, feleljenek a 
tárózásra kibocsátott engedélyekben előírt követelményeknek, leginkább a környezeti 
engedélybelivel;  

o nem fogadnak régi tározókból származó hulladékokat; 

o a tonnánkénti tárolási díj, az utólag módosított 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződés 
keretében megállapított, a tárolásra való elfogadás haszonélvezői, kötelesek kifizetni 
bármely a művelet által generált költséget. 

(2) A S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulás, 
be fogja gyűjteni és át fogja utalni a Környezetvédelmi alapba, a tárolt nem veszélyes települési 
hulladék mennyiségek után járó körkörös gazdasági hozzájárulást, beleértve a Máramaros megyéből 
származókat. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, Máramaros Megyének, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. 
– S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulásnak, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális 
Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának és az „Ecolect Mures” Közösségfejlesztési 
Társulás részére, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 
Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
 

22947/20.08.2021 sz. 
IX.B/1 akta  
 
 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe 
egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó határozattervezethez  

 

2016.10.07.-én aláírták a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó 
üzemeltetésére és irányítására 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 maradékhulladékoknak a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz 
való átszállítására vonatkozó 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. megbízói szerződést, a S.C. Iridex 
Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti Társulással. A tevékenység 
megkezdésének a rendeletét 2017. 02. 06.-i dátummal bocsátották ki.  

2021. januárjától a S.C. Iridex Group S.R.L. értesített, hogy nem volt betartva az évente tárolásra 
prognosztizált hulladék mennyiségek, ezzel egy szerződés egyensúly eltolódás keletkezve, amely 
befolyásolja a működtető tevékenységét. 

Máramaros Megye, 2021.07.09.-én kérte, megközelítőleg, havi 5.162 tonna mennyiségű 
hulladéknak tárolásra való elfogadását a Kerelőszentpál-i hulladéktároló keretében, a 2021.08.01-
2023.12.31. közötti időszakra. Az átiratban, a kérést a következőkkel indokolják meg: 

 Máramaros megyének a Köztisztasági Szolgálatának a megbízói szerződése, az Integrált 
Hulladékgazdálkodási Központjához tartozó tevékenységekért, 2018.06.06.-án volt aláírva. A 
projekt keretében kivitelezett beruházásokat elvégezték, kivéve a Farkasaszó község, 
Oláhtótfalu-i Integrált Hulladékgazdálkodási Központot; 

 Máramaros megye hulladékainak a tárolása jelenleg egy ideiglenes tárolási platformon 
történik, amely a Megbízott tulajdonában van, az Oláhtótfalu-i Integrált Hulladékgazdálkodási 
Központ munkálati szerződésének, az első szakaszának a betervezett befejezéséig, azaz 2023 
májusáig; 

 Az ideiglenes tárolási platformon található települési hulladékok nem veszélyes hulladékok. 

Az Európai Alapok Minisztériumának a nézőpontjával megegyezően, amelyet a Maros Megyei 
Tanácsnál, a 3256/11.02.2019. sz. átirattal közöltek, ami a hasonló kérések elfogadásának 
lehetőségét illeti, kijelentik, hogy lehetséges az elfogadása, a következő követelmények 
betartásának a feltételével: 

o a helyzet kivételes, átmeneti és korlátozott idejű legyen, az indokolás lehet az, hogy 
Máramaros megyének nincs hozzáférése a saját tárolási infrastruktúrájához; 

o az elfogadott hulladékmennyiség összesen (a megbízói övezetből és az azon kívülről) ne 
haladja meg a szerződés szintjén megbecsült teljes mennyiséget; 
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o a tárolónál elfogadott hulladékok, meg kell, feleljenek a tárolónak kibocsátott 
engedélyekben szerepelő követelményeknek, leginkább a környezeti engedélynek; 

o egy független értékelésnek/auditálásnak a létezése, amelyet a működtető szintjén végeztek, 
amely bebizonyítsa, hogy az nem részesül olyan gazdasági előnyökbe, amelyek a 
konkurenciát eltorzítják;  

o szerződéses szempontból, a hulladéktároló szolgáltatások szerződési módjának a 
meghatározása. 

Az Európai Alapok Minisztériuma által megjegyzettek értelmébe, a S.C. Iridex Group Import 
Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti megküldte, a Maros megye, Kerelőszentpál 
településhez tartozó nem veszélyes települési hulladékok rendeltetésszerű tárolóba, a Máramaros 
megyéből származó hulladékok fogadására vonatkozó értékelési jelentést, amely a jelen okirathoz 
van mellékelve, belőle kitűnik, hogy a Máramaros megye területéről származó 
hulladékmennyiséggel, nem keletkezik nem lojális konkurencia és a működtetőnek nem 
generálódnak előnyök. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a következő határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

  


	Hot 138_2021_HU
	Hot 138 ref apr_HU

