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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2017. december 21.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) 

működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak a Maros Megyei, 

Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) működtetésének 

delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozó határozattervezetnek a 

2017.12.15.-i 27607. sz. Indokolását, a 14769/31.07.2017. sz. átvételi jegyzőkönyvet, valamint a 

Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel 

- a munkálatok koncesszióira és a szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvény 7. 

cikkely, 8. cikkely és 50. cikkely (1) bekezdés, ”a” betűjének, a munkálatok koncesszióira és a 

szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvényben előírt a munkálatok 

koncesszióinak és a szolgáltatások koncesszióinak a szerződéseinek az odaítélésére vonatkozó 

előírásoknak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 867/2016. sz. 

Kormány Határozatának a 8. cikkely és a 11. cikkely; 

- az utólagosan módosított és kiegészített, A helységek takarítási szolgáltatásának a 101/2006. sz. 

Törvény 6. cikkely és 7. cikkely; 

- az utólagosan módosított és kiegészített, A közművesítési közösségi szolgáltatások 51/2006. sz. 

Törvény 29. cikkely és 30. cikkely, előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d”, összevetve az (5) bekezdés „a” betűje 13. 

pontjával, valamit a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a szortírozó, komposztáló és átrakódási tevékenységnek (beleértve a 

szállítást TMB/DDN) a koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó megalapozó tanulmányát, a 

Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomás működtetésével, a Maros megye 

szilárd hulladékainak integrált kezelésének a rendszere – SMIDS tervezet keretében, amelyet az 1. 

sz. melléklet tartalmaz. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja az átruházott ügyintézést, mint működtetési és ügyintézési módja a 

Maroskeresztúr-i, Maros Megye, Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomásból (SSCT) álló 

infrastruktúrának. 

(2) Megállapítja a nyílt árverést, mint az (1) bekezdésben szerepelő ügyintézési átruházási 

szerződés odaítélésének az eljárása. 
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3. cikkely (1) Jóváhagyja „A szortírozó, komposztáló és átrakódási tevékenységnek (beleértve a 

szállítást TMB/DDN) a koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó megalapozó tanulmányát, a 

Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átszállító állomás működtetésével, a Maros megye 

szilárd hulladékainak integrált kezelésének a rendszere – SMIDS Maros megye, tervezet keretébe, 

amely a 2. sz. mellékletben szerepel, a jegyzékbe foglalt javak – a dokumentáció alkotó részeként,  

a koncesszióval felhatalmazott által lesznek működtetve. 

(2) A 2. cikkelyben szerepelő szerződés maximális határideje 60 hónap. 

(3) A Maros Megyei Tanács Elnöke el fogja végezni az (1) bekezdésben szerepelő dokumentáció 

esetleges módosításait, amelyek szükségesek a Közbeszerzési Országos Hatóság által végzett 

vizsgálata következtében, az ellenőrzés által feltételezett határok között, fel van hatalmazva, hogy 

az érdekelt működtetők figyelmébe bocsásson bármely felvilágosítást, úgy a tisztázások, mint a 

helyreigazítás típusú hirdetmények útján. 

4. cikkely Az 1. és 2. mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye – Prefektusi Hivatalával, valamint a Maros 

Megyei Tanács keretében működő Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak és Gazdasági 

Igazgatóságnak, illetve a Maros megyei SMIDS Pályázat Kivitelező Egységnek, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 

 27607/15.12.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) 

működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozóan 

 

A Szilárdhulladék integrált gazdálkodási rendszer projektnek, Maros megyében valóbevezetésének 

következtébe és a Maros megyei helységek köztisztasági szolgálatának a biztosításának érdekébe, a 

tervezett és a finanszírozóval szemben elvállalt paraméterek szerint, szükség van az egész 

infrastruktúra működtetésére, amelyet ennek keretében hoztak létre. 

Ezek szerint, összeállították a Maros megye, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és 

Átrakódó Állomás- SSCT, működtetésének odaítéléséhez szükséges dokumentációt, valamint a 

szortírozó, komposztáló és átrakódási tevékenységnek (beleértve a szállítást TMB/DDN) a 

koncesszióba adásának a döntésére vonatkozó megalapozó tanulmányát, a Maros megye szilárd 

hulladékainak integrált kezelésének a rendszere – SMIDS tervezet keretében, a Maroskeresztúr-i 

szortírozó, komposztáló és átszállító állomás működtetésével, amely megalapozza a megyei 

érdekeltségű közszolgáltatásnak a koncesszionálási döntését, egyes kockázatoknak az átutalását a 

koncesszió tulajdonos részére, a működtetési forma – átruházott ügyintézés, valamint a szerződés 

odaítélésének az eljárása – nyilvános árverés. 

A területhez tartozó jogszabályok értelmében, a fennebb említett megalapozási tanulmány 

jóváhagyása és az odaítélésnek, a dokumentációjának a jóváhagyása, valamint a koncesszió 

maximális idejének és az átruházási szerződések odaítélésének az eljárásának a megállapítása, a 

szerződő hatóságnak a kötelessége, amelynek értelmébe, szükséges ezeknek az intézkedéseknek a 

meghozatala a döntéshozó hatóság által, a a Maros megye, Maroskeresztúr-i Szortírozó, 

Komposztáló és Átrakódó Állomás- SSCT ügyintézésének az átruházásának az odaítélésének 

érdekébe. 

Mivel az odaítélési dokumentációk ellenőrzése alatt, a Közbeszerzési Országos Hatóság által, 

jelenhetnek meg a dokumentáció jóváhagyott formájához viszonyított módosítások, az odaítélési 

eljárás lebonyolításának a biztosításának érdekébe, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak az 

Elnökének a felhatalmazására, hogy elvégezze ezeket a kiigazításokat, az ellenőrzés által 

feltételezett határok között, valamint, hogy az érdekelt működtetők figyelmébe bocsásson bármely 

felvilágosítást, úgy a tisztázások, mint a hibaigazítás típusú hirdetmények útján. 

A fennebb bemutatottak értelmébe javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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