
MAROS MEGYEI TANÁCS

2022. április 14-i
50. számú HATÁROZAT

A Maroskeresztúr-i Szortírozó Komposztáló és Átszállító Állomásnak a szortírozó, komposztáló és
átszállító tevékenységének a működtetési díjainak a módosítására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,

Látva, a Maros Megyei  Tanács Elnökének a 2022.04.8.-i 9047. sz. Jóváhagyási  beszámolóját,  a
Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 9079/8.04.2022. sz. szakjelentését,
a  Gazdasági  Igazgatóság  9102/8.04.2022.  sz.  szakjelentését,  a  Jogügyi  Szolgálatnak  a
9126/8.04.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,

Figyelembe véve, a SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA
Társulásnak  a  megbízottjának  a  216/08.03.2022.  sz.  átirattal  közölt  kérését,  valamint  a  hozzá
mellékelt igazoló okiratokat,

Tekintettel,  az  utólag  módosított  és  kiegészített,  a  települések  köztisztasági  szolgáltatásainak  a
101/2006. sz. Törvény 13. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közszolgálatok
51/2006. sz. Törvény 23. cikkely (1) bekezdés „b” betű, a települések köztisztasági szolgálatának a
jellegzetes tevékenységeinek a díjainak a meghatározásának, kiigazításának vagy módosításának a
metodológiai normáinak a jóváhagyására vonatkozó 109/2007. sz. Rendelet 6. cikkely (1) bekezdés,
7. cikkely, 8. cikkely és 15. cikkely, valamint a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. megbízói szerződés
34. cikkely (3) bekezdés és 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  delegált  szolgáltatás  működtető,  működtetési  díjának a  módosítását,  a
hulladékok szortírozó tevékenységéért, 243,64 lej/tonnáról, HÉA nélkül, 303,10 lej/tonnára, HÉA
nélkül, az 1. sz. mellékletbe foglalt Megalapozó nyilvántartó lap szerint.

2.  cikkely Jóváhagyja,  a  delegált  szolgáltatás  működtető,  működtetési  díjának a  módosítását,  a
hulladékok komposztálási  tevékenységéért,  448,39 lej/tonnáról,  HÉA nélkül,  482,97 lej/tonnára,
HÉA nélkül, a 2. sz. mellékletbe foglalt Megalapozó nyilvántartó lap szerint.

3.  cikkely Jóváhagyja,  a  delegált  szolgáltatás  működtető,  működtetési  díjának a  módosítását,  a
hulladékok átszállítási  tevékenységéért,  60,77 lej/tonnáról,  HÉA nélkül,  64,78 lej/tonnára,  HÉA
nélkül, a 3. sz. mellékletbe foglalt Megalapozó nyilvántartó lap szerint.
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4.  cikkely A  16-35%  közötti  szennyezettségi  fokkal  rendelkező  hulladékok  szortírozási
tevékenységéért, az 1. cikkelyben jóváhagyott díjat fizetik, amelyhez hozzáadódnak, a Megbízott
által végzett, ezzel a hulladék kategóriával járó, összes  kiegészítő költségek, a díjnak a 33,28%-át
képezve.

5. cikkely Jóváhagyja, a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződés 6. sz. Kiegészítő okiratát, a 4. sz.
melléklet szerint.

6. cikkely Felhatalmazza a  Maros Megyei  Tanácsnak az Elnökét,  az 5.  cikkelyben jóváhagyott
kiegészítő okiratnak az aláírására.

7. cikkely Az 1-4. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei.

8.  cikkely Jelen  határozatot  közlik  a  SC  Iridex  Group  SRL  részére,  az  „Ecolect  Mureș”
Közösségfejlesztési  Társulásnak,  a  Maros  Megyei  Tanács  szakapparátusának  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

9047/8.04.2022. sz. 
IX/B/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

A Maroskeresztúr-i Szortírozó Komposztáló és Átszállító Állomásnak a szortírozó, komposztáló és
átszállító tevékenységének a működtetési díjainak a módosítására 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, 19100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződést.

A 216/08.08.2022.  sz.  átirattal,  a  S.C.  Iridex  Group  S.R.L.  kérte  a  szortírozó,  komposztáló  és
átszállító tevékenységek működtetési díjainak a módosítását, figyelembe véve az üzemanyaggal és
elektromossággal  járó  kiadásoknak,  a  szortírozó  és  komposztáló  tevékenységekből  született
hulladékoknak a Kerelőszentpál-i hulladéktárolóba való tárolási költségeknek, illetve a gazdasági
minimálbérnek a növekedését.

Az előbb említett kiadások módosulása, az állomások működtetési költségeinek a növekedéséhez
vezettek, amint a díjak megalapozó jegyzékeiben vannak bemutatva (a határozattervezet 1, 2 és 3.
sz.  mellékletei).  Figyelembe  véve,  hogy  nem  módosultak  a  tervezett  hulladékmennyiségek,
indokolttá válik a díjaknak a megemelése, amint következnek:

- szortírozási tevékenységre 59,46 lej/tonna, 243,64 lej/tonnáról 303,10 lej/tonnára, HÉA nélküli
értékek; a hulladékok szortírozására 16-35%-os szennyezettségi foka van, 33,28%-os növekedés a
szortírozási tevékenység díjához viszonyítva;

-  a  hulladékok  komposztálási  tevékenységére  34,39  lej/tonna,  448,58  lej/tonnáról  482,97
lej/tonnára, HÉA nélküli értékek;

- a hulladékok átszállítási tevékenységére 4,01 lej/tonna, 60,77 lej/tonnáról 64,78 lej/tonnás, HÉA
nélküli értékek.

Figyelembe véve, a fentebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a következő határozattervezetet.

ELNÖK,

Péter Ferenc
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