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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. január 25.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1022/18.01.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését és a Jogi jelentést, a 12 

I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéktározónak, 

a működtetésének és ügykezelésének a delegálási szerződésének az odaítélésének és megkötésének a 

jóváhagyására és a hulladékoknak a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átszállító 

állomásokról és maradékoknak az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i 

szortírozó állomásokról a Kerelőszentpál-i, Maros megyei, tározóba való átszállításának az 

elvégzésére – ”Szilárd hulladékok integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében” projektre 

vonatkozó 138/29.09.2016. sz. Határozatának, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a 

18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéshez egy kiegészítő iratnak, a megkötésének a 

jóváhagyására vonatkozó 13/26.01.2017. sz. Határozatának az előírásait, 

Tekintettel, a SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA 

Társulással kötött 18920/12I/486/07.10.2016. sz. delegálási szerződésnek 10. cikkely (7)-(10) 

bekezdés, összevetve a 35. cikkely (1) bekezdés, az utólag módosított és kiegészített, a helységek 

köztisztasági szolgáltatására vonatkozó 101/2006. sz. Törvény 13. cikkely, valamint az utólag 

módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 

9. cikkely, 23. cikkely (1) bekezdés ”b” pontja és 24. cikkely (1) bekezdés ”b” pontja előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

ponttal és a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő iratnak, a 

megkötését, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja, a 

18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződésnek, az 1. cikkelyben jóváhagyott a kiegészítő iratát. 

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

Megyei Tanácsnak a Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságának, a Gazdasági 
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Igazgatóságának és 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 
ELNÖK 

1022/18.I.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a szükségességére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

2016.10.07.-én odaítélték a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó 

üzemeltetését és irányítását 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 maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való 

átszállítását célzó átruházási 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. 

A 13/26.01.2017. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a fent említett 

szerződésnek a 2. sz. kiegészítő okiratát, amelyben a felek a szerződésnek a lebonyolításában egy 

átmeneti periódusban egyeztek meg – 1 év vagy a dátumig amikor a Maros megyei SMIDS teljesen 

működőképes lesz, megegyezve, hogy ebben a periódusban a megbízott elkezdje a koncesszióba 

vett ökologikus tározónak a működtetését, a tevékenység elkezdésére vonatkozó parancs szerint 

(2017.02.05.-vel kezdődőleg) és kösse meg a szerződéseket a megbízói övezetben tevékenykedő 

jelenlegi tisztasági szolgáltatást működtetőkkel. 

Mivel 2018.02.06.-án letelik a felek által megállapított átmeneti év, anélkül, hogy a Maros megyei 

integrált hulladékgazdálkodási rendszer teljesen működőképes legyen, azaz odalegyenek ítélve az 

összes a kivitelezett infrastruktúra működtetésére vonatkozó koncessziós szerződések: TMB 

berendezés, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Szortírozó – átrakódó – komposztáló állomás, a 

hulladékok külön gyűjtése és külön szállítása, amelyhez adódik a csatlakozás előtti PHARE 

finanszírozásokból, a POS Környezetvédelmi projekt előtt épített szortírozó/átrakódó állomásoknak 

a működtetésének az átvétele, integrálása és delegálása, szükség van ennek az átmeneti periódusnak 

a meghosszabbítására, a működtetővel, ennek értelmébe egy másik kiegészítő okiratnak a 

megkötése révén. 

Az 5/04.01.2018. sz. átiratával, amelyet a 141/05.01.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a tározó működtetője kifejezi hajlandóságát, hogy meghosszabbítsa az átmeneti 

periódust kérelmezve ugyanakkor a számlának a közlését, amelybe befizesse az előleget, a 

járadékot a 2017. évben raktározott hulladékmennyiségének megfelelően. 

Hasonlóan, a működtető javasolja, a módosítását a 2018. évre, a megfelelő járadéknak, a 

határidejének, a havi kifizetésnek értelmébe, nem évente ahogyan jelenleg is van, a megfelelő 

kiigazításával a velejáró garanciának, az új fizetési mód szerint, amelynek értelmébe, alávetjük 

jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 

1023/18.01.2018. sz.  

I/D 3 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a szükségességére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

2016.10.07.-én odaítélték a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó 

üzemeltetését és irányítását 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 maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való 

átszállítását célzó átruházási 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. 

Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer Maros megyében, akkor lesz teljesen működőképes, 

amikor a kivitelezett infrastruktúra működtetésére vonatkozó összes engedménybe adási szerződés 

oda lesz ítélve (TMB berendezés, szortírozó – átrakódó – komposztáló állomás, a hulladékok külön 

gyűjtése és külön szállítása) amelyhez adódik a csatlakozás előtti PHARE finanszírozásokból, a 

POS Környezetvédelmi projekt előtt épített szortírozó/átrakódó állomásoknak, a működtetésének az 

átvétele, integrálása és delegálása. 

Mindenegyes működtetési szerződés a Maros SMIDS projekt szerinti odaítéléséig, egy eredetileg 12 

hónapra becsült periódusra, a létező begyűjtő működtetők, a begyűjtött szemetet direkt vagy a 

szortírozó/átszállító állomásokon (Mezőrücs, Szászrégen, Dicsőszentmárton, Ákosfalva) keresztül, 

vegyesen fogják szállítani a Kerelőszentpál-i tározóba, elraktározással való kiiktatásának érdekébe. 

Ennek értelmébe, az átmeneti periódusra, megkötötték a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. 

szerződésnek a 2. sz. kiegészítő okiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak a 13/26.01.2017. sz. 

Határozatával hagytak jóvá. 

Ebben az átmeneti periódusba, a Kerelőszentpál-i tározónak a működtetője átvette a hulladékot, a 

létező begyűjtést működtetőktől, az érvényben levő, a tárolással való kiiktatásra elfogadható 

hulladékokra vonatkozó jogszabályok által megszabott körülményei között 

Ennek értelmébe, a szerződéses dokumentumok szerint, a tározó működtetője szerződéses 

megállapodásokat kötött minden egyes Maros megyei begyűjtővel, a tározónak a működtetője 

direkt számlázta le azoknak a kezelőknek a raktározási díjnak az ellenértékét (HÉA-val együtt), a 

MMT-csal kötött szerződésnek az előírásai szerint (10. cikkely, 10. bekezdés). A működtető 

bevételezte ezektől, a kezelőktől, a Kerelőszentpál-i regionális tározónak az ügykezelési 

tevékenységének az ellenértékét, a kínálati díj szerint, a szerződő hatóságnak tartózva az 

elraktározott hulladéknak a mennyiségének megfelelő járadékkal. 

A működtető jelentést tett a hatóságnak a 2017. évben, a Szerződés alapján végzett tevékenységről, 

értesítve a szándékáról is, hogy ki szeretné fizetni előlegbe a járadékot a 2017. évben tárolt hulladék 

mennyiségére. Ugyanakkor, kérelmezte a kifizetéseknek a havi időközökbe való lehetőségének az 

elfogadását, a 2018. évre fizetendő járadékra vonatkozóan, a raktározási díjnak a bevételezése után, 

a velejáró garanciának az új fizetési módhoz való megfelelő kiigazításával. 
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Ugyanakkor, mivel a Maros megyei SMIDS projekt követelményei szerint kinevezett működtetők 

szolgáltatásainak a kifizetéséhez szükséges összegek begyűjtésére vonatkozó megyei díjak 

alkalmazása, még nem lehetséges, mivel a szolgáltatásokat nem a Maros megyei SMIDS keretében 

végzik és így fenn állna a kockázata a polgároknak a köztisztasági szolgáltatásokhoz való 

hozzájárulásának a duplázása, mert jelenleg a közszolgálatoknak a működése, a KTE és a jelenlegi 

köztisztaság kezelők közötti szerződési feltételek között történik, szükség van a szerződésnek a 10. 

cikkely (9) bekezdése által előírt 12 hónapos periódusnak az elhalasztására, következve, hogy ez 

attól a dátumtól számítódjon, amikor a megyei hulladék gazdálkodási rendszer, a Maros megyei 

SMIDS projekt szerint, működőképes lesz. 

Mivel az 5/04.01.2018. sz. átiratával, amelyet a 141/05.01.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a tározó működtetője kifejezi hajlandóságát, hogy meghosszabbítsa az átmeneti 

periódust, tekintettel a szerződéses előírásokra is, úgy véljük, hogy szükség van a Kerelőszentpál-i 

nem veszélyes hulladék tározónak a működtetésére és ügykezelésére vonatkozó 

12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződéshez egy kiegészítő okiratnak a megkötésére, amellyel 

meghosszabbítsák az átmeneti periódust és szabályozzák a járadéknak a kifizetésének az új módját 

(havonta nem évente), a velejáró garanciának a megfelelő kiigazításával, erre az újonnan 

megállapított átmeneti periódusra. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Băţaga Valer

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Genica Nemes_UIP SMIDS, Vagyonügyi kérdések szakértője 

Ellenőrizte: Radu Spinei_UIP SMIDS, Projektmenedzser 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 1024/18.01.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a szükségességére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 1022/18.01.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Regionális Fejleszti és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság  

szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

2016.10.07.-én odaítélték a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó 

üzemeltetését és irányítását 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 maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való 

átszállítását célzó átruházási 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződést. 

Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer Maros megyében, akkor lesz teljesen működőképes, 

amikor a kivitelezett infrastruktúra működtetésére vonatkozó összes engedménybe adási szerződés 

oda lesz ítélve (TMB berendezés, szortírozó – átrakódó – komposztáló állomás, a hulladékok külön 

gyűjtése és külön szállítása) amelyhez adódik a csatlakozás előtti PHARE finanszírozásokból, a 

POS Környezetvédelmi projekt előtt épített szortírozó/átrakódó állomásoknak, a működtetésének az 

átvétele, integrálása és delegálása.  

A 13/26.01.2017. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a fent említett 

szerződésnek a 2. sz. kiegészítő okiratát, amelyben a felek a szerződésnek a lebonyolításában egy 

átmeneti periódusban egyeztek meg – 1 év vagy a dátumig amikor a Maros megyei SMIDS teljesen 

működőképes lesz, megegyezve, hogy ebben a periódusban a megbízott elkezdje a koncesszióba 

vett ökologikus tározónak a működtetését, a tevékenység elkezdésére vonatkozó parancs szerint 

(2017.02.05.-vel kezdődőleg) és kösse meg a szerződéseket a megbízói övezetben tevékenykedő 

jelenlegi tisztasági szolgáltatást működtetőkkel. 

Mivel 2018.02.06.-án letelik a felek által megállapított átmeneti év, anélkül, hogy a Maros megyei 

integrált hulladékgazdálkodási rendszer teljesen működőképes legyen, szükség van ennek az 

átmeneti periódusnak a meghosszabbítására, annak értelmébe, a működtetővel egy újabb kiegészítő 
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okiratnak a megkötésével. Az 5/04.01.2018. sz. átiratával, amelyet a 141/05.01.2018. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, a tározó működtetője kifejezi hajlandóságát, hogy 

meghosszabbítsa az átmeneti periódust kérelmezve ugyanakkor a számlának a közlését, amelybe 

befizesse az előleget, a járadékot a 2017. évben raktározott hulladékmennyiségének megfelelően (a 

szerződésben megállapított dátuma, az első működtetési évnek a járadéknak a kifizetésére, a 13. 

hónap a tevékenység elkezdésétől). 

Megjegyzendő a tény, hogy a Maros megyei SMIDS projekt követelményei szerint kinevezett 

működtetők szolgáltatásainak a kifizetéséhez szükséges összegek begyűjtésére vonatkozó megyei 

díjak alkalmazása, még nem lehetséges, mivel a szolgáltatásokat nem a Maros megyei SMIDS 

keretében végzik, és így fenn állna a kockázata a polgároknak a köztisztasági szolgáltatásokhoz 

való hozzájárulásának a duplázása, mert jelenleg a közszolgálatoknak a működése, a KTE és a 

jelenlegi köztisztaság kezelők közötti szerződési feltételek között történik. 

Ebben a kontextusban, szükség van a szerzőséd 10. cikkely (9) bekezdése által előírt, 12 hónapos 

határidőnek a meghosszabbítására, következve, hogy ez attól a dátumtól számítódjon, amikor a 

megyei hulladékgazdálkodási rendszer, a Maros megyei SMIDS projekt szerint, működőképes lesz, 

azaz odalegyenek ítélve az összes a kivitelezett infrastruktúra működtetésére vonatkozó koncessziós 

szerződések: TMB berendezés, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Szortírozó – átrakódó – 

komposztáló állomás, a hulladékok külön gyűjtése és külön szállítása, amelyhez adódik a 

csatlakozás előtti PHARE finanszírozásokból, a POS Környezetvédelmi projekt előtt épített 

szortírozó/átrakódó állomásoknak, a működtetésének az átvétele, integrálása és delegálása. 

Ami az átmeneti periódusban elraktározott hulladék mennyiségének megfelelő járadéknak a 

kifizetését illeti, mindamellett, hogy a szerződésben annak az éves kifizetése van előírva, semmi 

sem akadályozza meg a feleket, hogy a havi fizetés mellett döntsenek – a havonta raktározott 

mennyiséggel arányosan, ezeknek az ellenértékeinek a működtető általi bevételezése után, ebből a 

szempontból, erre az átmeneti periódusra, a járadék kifizetésének a garantálásának a feladatát, 

annak a kifizetésének az új módjával (havonta nem évente) megegyezően lehet átszámolni. 

A tárgyra vonatkozó jogszabályok szerint, a Maros megyei SMIDS keretébe létrehozott 

infrastruktúra részeként, a hulladék tározók működtetésének a delegálási szerződésének a 

jóváhagyása, valamint ennek az utólagos kiegészítő okiratainak, a szerződő hatóságnak jár, 

amelynek értelmébe, szükség van ezeknek, az intézkedéseknek a meghozatalára, a döntéshozó 

hatóság által, tanács határozattal. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

ponttal, a Maros Megyei Tanács a megyei érdekeltségű közszolgáltatások ügykezelésére vonatkozó 

feladatokat gyakorol, ezek között megtalálhatók a közhasznú közösségi szolgáltatások és, mint 

amilyen a köztisztaság területe.  

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 
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A fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. 

Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a szükségességére vonatkozó határozattervezetet, 

alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Adriana Farkas - Szolgálatvezető 
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