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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

TERVEZET 
 

21663/26.08.2019. sz. 
 

2019. ______.-i 
___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 
SMIDS) keretébe, a 2. Marosvásárhely övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági 

szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 
és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a 

véleményezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 21664/26.08.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 
a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 21682/27.08.2019. sz. 
szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 21746/27.08.2019. sz. jelentését, valamint a 
szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú 
közösségi szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely (3) bekezdés „d^1” betű, 10. 
cikkely (4)-(5) bekezdés, 22. cikkely (1) és (3) bekezdés, 29. cikkely, 30. cikkely és 32. cikkely (3) 
bekezdés rendelkezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a települések köztisztasági szolgálat 101/2006. sz. Törvény, 6. 
cikkely (1) bekezdés ”e”,”h” és „j” betűk, 7. cikkely és 12. cikkely (2) bekezdés előírásai alapján, 

Az „Ecolect Mureş” (ADI) Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának a 17. cikkely (3) bekezdés 
18 és 20 pont, valamint a 20. cikkely, megerősítve a 21. cikkely (1) bekezdés szabályozásai szerint, 

Tekintettel, a Maros megye összes közigazgatási területi egységei között megkötött társulási 
szerződés 13. cikkely (3) bekezdés előírásaira, 

A Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/03.07.2019. sz. Sürgősségi kormányrendelet 173. 
cikkely (1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés ”m” betűvel, a 182. cikkely (1) és (4) 
bekezdés, viszonyítva a 135. cikkely (8) bekezdés rendelkezési alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 
Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a Maros megyei köztisztasági szolgálat összetevője, a 
települési hulladékok összegyűjtési és elszállítási tevékenységének és más hulladék folyamatoknak 
az ügyintézésének a delegálásának az Alkalmassági tanulmányát, amelyet az 1. mellékletbe 
foglaltak. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja a delegált ügykezelést, mint a Maros Megyei Szilárd Települési 
Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a 2. Marosvásrhely 
övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési 
hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak a 
működtetésének és ügykezelésének a módját. 
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(2) Megállapítja a nyílt árverést, mint az (1) bekezdésbe előírt ügykezelési delegálási 
szerződéseknek az odaítélési eljárásaként. 

3. cikkely (1) Véleményezi a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 
Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a 2. Marosvásárhely övezethez tartozó, Maros Megye 
köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási 
tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a delegálási dokumentációit, a 
2. melléklet szerint. 

(2) A 2. cikkelyben előírt delegált ügyintézésnek a maximális ideje 5 év. 

(3) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy megszavazza az ADI „Ecolect Mureş” 
Részvényeseinek a Nagy Gyűlésén, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált 
Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, Maros Megye köztisztasági 
szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 
és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a delegálási dokumentációját – a jelen határozat 
3. cikkely (1) bekezdése szerint véleményezett. 

4. cikkely (1) Felhatalmazza az „Ecolect Mureş” Közösségi Fejlesztési Társulást, hogy Maros 
Megye nevébe és számára végezze el, a 2. cikkelyben említett tevékenységeknek megfelelő 
köztisztasági szolgáltatásának az ügykezelésének a delegálását a rendszer keretébe – része a 3. 
cikkely (1) bekezdés szerint véleményezett dokumentációnak. 

(2) Az (1) bekezdés értelmébe, a Társulás meg fogja tudni változtatni a dokumentációt, előzetes 
beleegyezés nélkül, a Közbeszerzési Országos Hatóság által, ennek a dokumentációnak az 
ellenőrzésének a következtébe szükséges módosítások függvényébe, az ellenőrzést feltételező 
határon belül, fel van hatalmazva arra is, hogy bármely magyarázattal és módosítással is jöjjön, az 
érdekelt működtetők figyelmébe, a tisztázások és az eligazító típusú közlemények útján, illetve 
Maros megye más közhatóságainak a döntésének, anélkül, hogy az elvégzett módosítások, a 2. 
Marosvásárhely övezetnek a köztisztasági közszolgáltatásainak a kivitelezésének a szabványait 
érintenék. 

5. cikkely Felhatalmazza az ADI „Ecolect Mureş”, az Elnökön keresztül, hogy aláírja a delegálási 
szerződéseket, amelyeket a 2. mellékletbe előírt, jóváhagyott dokumentációba foglaltak. 

6. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

7. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal és az „Ecolect Mureş” 
Közösségi Fejlesztési Társulásnak, amely a Részvényesek Nagy Gyűlésének a jóváhagyásának veti 
alá, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros 
megyei SMIDS) keretébe, a 2. Marosvásárhely övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági 
szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 
és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a delegálási dokumentációit, amelyeket a 3. 
cikkely (1) bekezdés szerint véleményeztek, és felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 
Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 
Paul Cosma 
JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK  
 
 
21.664/26.08.2019. sz.  
ID/3 akta 
 

 
 
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei 
SMIDS) keretébe, a 2. Marosvásárhely övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági 
szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek 
és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a 
véleményezésére vonatkozóan 

 

Az összes Maros megyei közigazgatási területi egység társult a „Maros Megyei Szilárd Hulladékok 
Integrált Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS), Beruházási pályázat kivitelezésének a céljából, 
amelyet a Regionális Fejlesztési Európai Alapból (FEDR) finanszíroz az Európai Unió. 

Jelenleg a köztisztasági szolgálat jellegzetes tevékenységeit Maros megyében, egy Szabályzat 
alapján van megszervezve ás bonyolítják le, amelyet a megye 102 közigazgatási területi egysége 
jóváhagyott, beleértve Maros Megyét is, valamint a Maros Megyei ADI Ecolect Nagy Gyűlése is, 
amellyel meg vannak határozva a működési elvek és feltételek, figyelembe véve a követett fő 
célkitűzést, a települési hulladékoknak az összegyűjtése, szállítása, kezelése, újrahasznosítása 
és/vagy tárolása által fejlesztett káros hatások ellen való egészségügyi védelme a lakosságnak és a 
környezetnek. 

Ugyanakkor, az összes 102 UAT Maros Megyéből, ezzel együtt, egy társulási szerződést írtak alá, 
amellyel meghatározták a céljaikat, célkitűzéseiket, együttműködésük idejét, valamint a jogaikat és 
kötelezettségeiket, amelyeket szabályoztak és bevállaltak a Maros Megyei SMIDS kivitelezésének 
az érdekébe. 

Így, ennek a társulási szerződésnek a 3. szakaszában, amelynek a címe „A települések 
köztisztaságának a terén, a közhasznú közösségi szolgáltatásoknak az ügyintézésének a 
delegálása”, a 11. cikkely meghatározza, hogy melyek a helyi tanácsoknak a felelőssége alatt levő, 
helyi érdekű közszolgáltatások és elrendeli, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, a felek a delegált 
ügykezelés mellett döntenek, amelyet a Maros megyei ADI Ecolect fog elvégezni, „egy speciális 
meghatalmazás alapján, amelyet minden helyi tanács külön-külön fog megadni, a törvény szerint, 
övezetenként valamely átszállító/szortírozó/komposztáló/mechanikai-biológiai kezelő/lerakat 
állomásokhoz tartozó közigazgatási területi egységnek”, úgy ahogy azok a megye 7 övezetéhez 
vannak osztva, a társulási szerződésnek a mellékletével. 

Tehát, a települési hulladékok összegyűjtési és szállítási szolgáltatásának és más hulladék 
folyamatoknak az ügykezelésének a delegálását az „Ecolect Mureş” (ADI) Közösségi Fejlesztési 
Társulás fogja elvégezni a Pályázatban meghatározott 7 övezetnek, a speciális megbízási 
mandátumok alapján, amelyeket az egyesület tagjai ennek értelmébe adtak. 
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Figyelembe véve, hogy a Maroskeresztúr-i, Szászrégen-i, Dicsőszentmárton-i, Ákosfalvi, 
Balavásár-i, Mezőrücs-i és Segesvár-i átszállító állomások, amelyek a közigazgatási területi 
egységeket szolgálják ki, a 101/2006. sz. Törvény 7. cikkely (2) bekezdés és az 51/2006. sz. 
Törvény 10. cikkely (6) bekezdés előírásai szerint a megye köztulajdonához tartoznak, a megyei 
tanács megkell hatalmazza a Közösségek közötti Fejlesztési Társulást „Ecolect Mureș” (ADI), az 
említett infrastruktúra elemeknek végzett tevékenységeknek megfelelő köztisztasági szolgáltatásnak 
az ügyintézésének a delegálásának érdekébe. 

A Közösségek közötti Fejlesztési Társulást „Ecolect Mureș” (ADI) odaítélte a települési 
hulladékoknak a gyűjtési és szállítási és egyéb hulladék folyamatoknak a szerződéseit az 1., illetve 
3-7. övezeteknek. Ami a 2. Marosvásárhely övezetnek a beszerzési eljárását illeti, figyelembe véve, 
hogy egyetlen megfelelő ajánlatot sem nyújtottak be, 2019.06.14.-én összeállították az eljárásnak az 
annullálási jelentését és megküldték a közleményeket az ajánlattevőknek. Nem nyújtottak be 
fellebbezéseket. A dokumentációt átírták a közbeszerzési eljárásnak az újraindításának az érdekébe, 
az „Ecolect Mureș” (ADI) által megküldött szintézis szerint, amely a jelen jóváhagyási 
beszámolónak a melléklete. 

Az ügyre vonatkozó jogszabályok szerint, az ügykezelés delegálásának az alkalmassági 
tanulmányának és az odaítélési dokumentációnak a jóváhagyása, illetve a delegálási szerződésnek a 
maximális határidejének és annak az odaítélésének az eljárásának a megállapítása a szerződő 
hatóságra hárul, amelynek értelmébe, szükség van ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalára a 
döntéshozó hatóság által, a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási 
Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a települési hulladékok összegyűjtési és szállítási 
tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálásának az 
odaítélésének érdekébe. 

Mivel, az odaítélési dokumentációknak az ellenőrzése folyamán, a Közbeszerzési Országos Hatóság 
által, jelentkezhetnek módosítások a dokumentációkban, a jóváhagyott alakhoz viszonyítva, az 
odaítélési eljárásnak a lebonyolításának a folyamatnak a gyorsaságának a biztosításának az 
érdekébe, szükség van az ADI „Ecolect Mureş” meghatalmazására ezeknek a kijavításoknak a 
elvégzésére, az ellenőrzés által feltételezett határok között, illetve, hogy bármely magyarázattal 
jöjjön az érdekelt működtetők figyelmébe, úgy a tisztázások útján, mint az eligazító típusú 
közlemények útján. 

Ugyanakkor, a jelen okirathoz mellékelt közigazgatási okirattervezettel, javasoljuk a hatóságnak a 
képviselőjének a felhatalmazását, az ADI „Ecolect Mureş” Nagy Gyűlésén, a jóváhagyásra kerülő, 
Maros Megye köztisztasági szolgálatának a részét képező, a települési hulladékoknak a gyűjtési és 
szállítási tevékenységeinek és egyéb hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a Delegálási 
dokumentációinak a megszavazásának érdekébe. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük jóváhagyásra a jelen okirathoz mellékelt közigazgatási 
okirattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


