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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

2018. november __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó 

állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN 

szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási 

szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 24766/15.11.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 24767/15.11.2018. sz. Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 24786/15.11.2018. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a ”Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere 

Maros megyében” pályázat - Maros megye, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-, 

Szortírozó- és Komposztáló Állomás működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói 

szerződésnek, az odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 84/09.08.2018. sz. 

Határozatnak az előírásait, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített 101/2006. sz., a települések köztisztasági 

szolgáltatási törvény 13. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi 

szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely, 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű 

előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

pont, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, 

komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító 

(beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba 

adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötését, a melléklet szerint, amely 

szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Fel hatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja az 1. cikkelybe 

említett kiegészítő okiratot. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, valamint a Maros 

Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, Gazdasági 
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Igazgatóságának és a Maros megyei SMIDS Projektnek a Kivitelezési Egységének, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

24766/15.11.2018. sz.  

IB/2 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó 

állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN 

szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási 

szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

2018.09.06.-án írták alá a Maros megyei SIMDS 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 gazdasági kezelő, amelynek odaítélték a szerződést, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – 

S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Társulás, a társulás 

irányító SC Iridex Group Import Export SRL által képviselve, jelenleg a mozgósítási időszakban 

van (84 nap, a szerződés 3. cikkely szerint, vagyis 2018.11.29-ig), amely szükséges a szortírozó, 

komposztáló és átszállító állomásnak a működésbe helyezését megelőző tevékenységeknek a 

lebonyolításához. 

A települési hulladékok gyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az 

ügyintézésének a delegálási dokumentációi, amelyek a Maros Megyei köztisztasági 

szolgáltatásának az összetevője, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált 

Gazdálkodási Rendszerének keretébe (Maros megyei SMIDS), az 1-7 övezetekre vonatkozóan, meg 

voltak küldve jóváhagyásra az ADI Ecolect által a SICAP-nak 2018. november 2.-án. Az 1, 3, 4, 5 

és 7 övezetekhez tartozó Dokumentációkat jóváhagyták, a részvételi közleményeket 2018. 11. 09.-

én tették közzé, az ajánlatoknak a beküldési határidejét 2018. 11. 27.-re határozták meg. A 2 és 6 

övezetekhez tartozó dokumentációkat még nem hagyták jóvá. 

Tekintettel arra, hogy a fennebbi 7 beszerzési eljárás közül egyiket sem lehet odaítélni 2018. 11. 

29.-ig – a mozgósítási időszaknak a vége, nem lesznek teljesítve a szortírozó, komposztáló és 

átszállító állomásnak a működéséhez szükséges feltételek. 

Ebben a kontextusban, tekintettel a „Maros megyei szilárd hulladék integrált gazdálkodási 

rendszer” pályázatnak a kivitelezési dátumára is – 2018.12.31., amikorra az egész rendszer 

működőképes kell legyen, javasoljuk a mozgósítási időszaknak a meghosszabbítását 2018. 

december 20.-ig és annak értelmébe egy kiegészítő okiratnak a megkötését a 

19100/683/11I/06.09.2018. sz. szerződéshez. 
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A fennebb bemutatott okokból, alávetjük jóváhagyásra a jelen okirathoz mellékelt közigazgatási 

dokumentum tervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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