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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2018. november __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei SIMDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek 

koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 24768/15.11.2018. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

Maros megyében" pályázat - Maros megye, Kerelőszentpál-i Mechanikai - Biológiai Kezelő 

Állomás (TMB) működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az 

odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 85/09.08.2018. 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, mechanikai és biológiai kezelési 

tevékenységnek koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, 

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 

előírtt 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 

 

 

 

24768/15.11.2018. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megyei SIMDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek 

koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő 

okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Maros Megye 2018.08.23.-án aláírta a Maros megyei SMIDS keretében, a Mechanikai és Biológiai 

Kezelési Tevékenységnek a koncesszióba adással történő delegálási szerződést (Szerződés), a 

18062/268. számmal, a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L 

Társulással. 

A szerződéses előírások meghatározzák a mozgósítási időszakot, amely 84 nap a Szerződésnek az 

aláírásától, vagyis 2018. 11. 14.-ig, időszak, amely szükséges, a Kerelőszentpál-i Mechanikai-

biológiai állomásnak (Állomás) a működésbe helyezése előtti előzetes tevékenységeknek a 

lebonyolításához. 

Ezalatt az idő alatt, a Működtető elkezdte a projekt keretében a rendelkezésre bocsátott 

felszereléseknek és berendezéseknek az ellenőrzését, megállapítva egy sor meghibásodást az 

elektromos hálózatnál, tény, amely lehetetlenné teszi a berendezéseknek a működő képességére 

vonatkozó teszteléseknek az elvégzését, következésképpen, az Állomásnak a működtetésének a 

megkezdését. 

Figyelembe véve ezeknek a javításoknak az összetettségét, amelyek túllépik a mozgósítási 

időszaknak az idejét, a Működtető értesített a Maros Megyei Tanácsot erről az aspektusról, kérve a 

mozgósítási időszaknak az idejének a meghosszabbítását 2018. december 15.-ig. 

Hasonlóan, a szerződéses előírások szerint, az Állomásnak a tevékenységi tárgya, a Marosvásárhely 

– Maroskeresztúr (2. övezet) és a Szászrégen-i (4. övezet) átszállító állomásoktól származó 

hulladékoknak a feldolgozásából áll. A két övezethez tartozó, települési hulladékok gyűjtési és 

szállítási szolgáltatásainak és más hulladék folyamatoknak a közbeszerzési eljárásának a   

közbeszerzések közrendszerébe való közlésének az eltolódásának köszönhetően, Maros Megye nem 

tudja biztosítani teljes egészébe és a szerződéses határidőbe, az Állomásnak a működtetéséhez 

szükséges hulladék mennyiséget. 

Következésképpen, a szerződéses előírások szerint, tekintettel az utólag módosított és kiegészített, 

101/2006. sz. a települések köztisztasági szolgáltatásának a törvényének a 13. cikkely, az utólag 

módosított és kiegészített, 51/2006. sz. közhasznú közösségi szolgáltatások törvénye 9. cikkely, 23. 

cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásaira, alávetem a plénum jóváhagyására, a Maros megyei 
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SIMDS keretében, a Mechanikai és Biológiai Kezelési Tevékenységnek koncesszióba való adással 

a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötését. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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