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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2018. április 26.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

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

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8704/20.04.2018. sz. indokolást, a Regionális 

Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a  szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezéseit, 

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

társulásnak a képviselőjének a kérését, valamint a működési díj szerkezetének a módosításának a 

megalapozási nyilvántartó lapját, amelyet a 147/28.03.2018. sz. átirattal közöltek, 

A „Maros Megyei hulladékgazdálkodási integrált kezelési rendszere”- Projekt, Maros megye, 

Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését és irányítását és a Mezőrücs-i, 

Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó állomásokon levő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, 

Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i hulladékválogató állomásokon levő 

maradékhulladékok - a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz való szállítását célzó átruházási 

szerződés odaítélésére és megkötésére vonatkozó, a Maros Megyei Tanács 138/29.09.2016. sz. 

Határozatának az előírásait elemezve, 

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

Társulással megkötött 18920/12I/486/07.10.2016. sz. átruházási szerződés 10. cikkely (2-4) és (6) 

bekezdéseire, a 101/2006. sz. utólag módosított és kiegészített a helységek köztisztasági 

szolgáltatási Törvény 13. cikkelyére, valamint az utólag módosított és kiegészített 51/2006. sz. 

közhasznú közösségi szolgáltatások Törvényének a 9. cikkely, (2) bekezdés ”d” betű és a  23. 

cikkely (1) bekezdés ”b” betűjére és 24. cikkely (1) bekezdés ”b” betűjére, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

betűjének, 13. pontjával és a 97. cikkely (1). Bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

 

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

megkötését a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét az 1. cikkely által jóváhagyott, 

18920/12I /486/07.10.2016. sz. szerződés kiegészítő okiratának, az aláírásának a jogával. 
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3. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei Tanács 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságának, Gazdasági Igazgatóságának és a 

Maros SMIDS Pályázat Kivitelező Egységének, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  8704/20.04.2018 sz. 

I/D/3 akta 

 

INDOKOLÁS 

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő okiratnak, a megkötésének a 

jóváhagyására 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 maradékhulladékoknak - a Kerelőszentpál-i, Maros megye,  

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

tevékenység kezdési parancsot 2017.02.06.-án adták ki. 

A nyertes ajánlattevő által megküldött pénzügyi ajánlat szerint (SC Iridex Group Import Export 

SRL- SC Servicii Salubritate SA Bucureşti társulás), a közhulladékok raktározási tevékenységének 

a működtetési díját 61,93 lej/tonna + TVA összegben állapították meg, amelyet a díj megalapozási 

nyilvántartó lapja szerint támasztottak alá (1 melléklet). 

A szerkezetének a szempontjából, a működtetési díjnak két fő összetevője van: 

1. – a működtetés hatékony ára (31,46 lej/tonna) és  

2. – a jutalék (a szerződtető hatóságnak járó pénzösszeg, amely egyenlő az 1 raktározási cellának az 

amortizálásával, 30,47 lej/ tonna értékbe). 

Az első működtetési év után, a fent említett működtetési szerződés 10. cikkely előírásai szerint, a 

tározónak a működtetője kéri a hulladék tárolási tevékenység működtetésének az árainak a 

módosítását (12/08.01.2018, 864/17.01.2018, 62/13.02.2018, 141/14.02.2018, 106/06.03.2018, 

5619/126/21.03.2018 és 6366/147/28.03.2018 számú Iridex átiratok). A kérés alátámasztásának az 

érdekébe, a működtető, a helységek köztisztasági szolgáltatásának a jellegzetes tevékenységeknek a 

díjainak a kiszabásának, kiigazításának és módosításának a metodológiai normáinak a 

jóváhagyására vonatkozó 109/2007. sz. ANRSC Rendelet 15. cikkely szerint az eredeti díjnak a 

módosulására hivatkozik. 

Ezen dokumentumok alapján, a működtető kéri a raktározási tevékenységek működtetési effektív 

díjainak a módosítását 40,32 lej/tonnára (a 31,46 lej/tonna eredeti értékhez viszonyítva), a díj 

megalapozási végső nyilvántartó lapja szerint (2. melléklet). 

A kérvényezett új díj alátámasztásának érdekébe, a tározó működtetőjétől kértek magyarázatot és 

kiegészítő dokumentumokat ennek értelmébe (608/30.01.2018, 3155//05.03.2018, 4431/14.03.2018 

és 5619/27.03.2018 átiratok MMT-tól). 

Említésre méltó viszont a tény, hogy az első évi tevékenység folyamán, a tározónak a működtetője, 

a zonális tározó működtetési tevékenységének a hatékonyságának a növelésére vonatkozó 

intézkedések életbeléptetésével, túllépte a 0,8 tonna/köbméter kért minimális tömörítési fokot, 
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elérve az átlagos 1,1 tonna/köbméter tömörítési fokot (a tárolt hulladék sűrűségére vonatkozó 

elvégzett mérésekkel és megküldött számításokkal igazolva – 4. melléklet). 

Ez a jelleg hatással van, úgy az 1. cellának az élettartamára (5 évről 7,28 évre való növekedésének 

értelmébe), mint a megtérülés/jutalék értékére is (a csökkenésének az értelmébe 5.754.948,67 

lej/évről 3.952.574,64 lej/évre). 

Ebben a kontextusban, figyelembe véve a fennebb elmondottakat, a MMT 5619/27.03.2018. sz. 

átiratával kérik a működtetőtől a díjnak a megalapozó nyilvántartó lapjának az átvizsgálását, a 

jutalék új értékének a figyelembe vételével, amely az 1. cella élettartamának, a megnövelésének 

következtébe született. 

A 147/18.03.2018. sz. átirattal, a működtető megküldi a működtetési díjnak a módosítására 

vonatkozó végső megalapozó nyilvántartó lapot (2. melléklet). Eszerint, a tározónak a működtetője, 

tekintettel a kapott megjegyzésekre, javasolja a működtetési díjnak ugyanazon a szinten való 

tartását, mint az eredeti, vagyis 61,93 lej/tonna, a különbség a szerkezetének a módosításából áll, a 

két fő összetevőn, amint következik: 

1. – a működtetés effektív költsége (40,32 lej/tonna) és  

2. – jutalék (21,61 lej/tonna) 

Ebben a kontextusban, a kérvényezett díjnak a végső megalapozó nyilvántartó lapjának, valamint 

annak az értelmébe megküldött igazoló okiratoknak az elemzésének következtébe, úgy gondoljuk, 

hogy a hulladékok tárolásának a tevékenységének a működtetési árainak a növelésének a kérelme 

megalapozott, 40,32 lej/ tonna értékre, a helységek köztisztasági szolgáltatásának a jellegzetes 

tevékenységeknek a díjainak a kiszabásának, kiigazításának és módosításának a metodológiai 

normáinak a jóváhagyására vonatkozó 109/2007. sz. ANRSC Rendelet előírásainak értelmébe. 

Hasonlóan, a tárolt hulladék tömörítési fokának a növelésével (1,1 tonna/köbméter) és az 1. cella 

élettartamának a meghosszabbításával (7,28 év), igazolt a jutaléknak az értékének a módosítása is, 

21,61 lej/tonna értékre. Megjegyezzük, hogy abban az esetben, amikor az 1. cellába a tárolt 

hulladékok tömörítési foka, amely a havonta végzett és jelentett mérések következtében születnek, a 

felek között elfogadott mérési eljárásnak megfelelően, a jelenlegi helyzethez viszonyított 

módosulásokat szenved el, akkor következésképpen módosulni fog a működtetési díj értéke is. 

Megállapítható így, hogy a működési díj mindkét összetevőjének az értékének a módosításával 

(jutalék és működési effektív ár), jóvá lehetett hagyni a működtetési kiadások módosítási kérését, a 

működtetési díj eredeti értékének a módosítása nélkül, amely ugyanazon az értéken marad (61,93 

lej/tonna), tény, amely nem vezet plusz kiadásokhoz a lakosság számára. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra, a hulladékok tárolási tevékenységének a 

működtetési díjának az új szerkezetét, 61,93 lej/tonna + TVA értékbe, amelyből a működtetés 

effektív ára 40,32 lej/tonna és a jutalék 21,61 lej/tonna, amelynek értelmébe alávetjük jóváhagyásra 

a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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