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27094/23.10.2019. sz. 

 

2019. ______.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomásnak a működtetésének a 

szabályozásának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 27097/23.10.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L. 

Társulás 57/15.10.2019. sz. kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26410/16.10.2019. sz. 

alatt iktattak, 

Tekintettel, a Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelőállomásnak a teljesítményének a 

biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 60/30.05.2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak az előírásaira, 

Figyelembe véve, 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 és 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, 

előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyv 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) 

bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés ”m” betűvel, valamint a 182. cikkely előírásainak 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely 2019. október 16.-i dátummal, a Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai 

Kezelőállomásnak a teljesítményének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a 

jóváhagyására vonatkozó 60/30.05.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak lejár az 

alkalmazhatósága. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire 

Systems S.R.L. Társulásnak, a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulásnak, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező 

Igazgatóságával és a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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27097/23.10.2019. sz.  

VI D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomásnak a működtetésének a 

szabályozásának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A 2019. május 30.-i 60. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta, azon Maros megyei 

gazdasági egységektől származó hulladékoknak a kezelését, amelyek biológiailag lebomló 

hulladékokat termelnek, illetve a Működtető által, egyes szerződéseknek a megkötését, azokkal a 

Maros megyei gazdasági egységekkel, amelyek ilyen hulladékokat termelnek. 

Ezt az intézkedést azzal a céllal hozták, hogy visszaállítsák a szerződéses egyensúlyt, amely ki 

billent a hulladékoknak az összegyűjtési és szállítási tevékenységnek a megkezdésének az 

elhalasztásának a következtében, Maros megyének a 2 és 4 övezeteiben. 

Az 57/15.10.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26410/16.10.2019. sz. alatt 

iktattak, a Működtető közli velünk, hogy szükség van az MS3/22.03.2016. sz. Környezetvédelmi 

integritási engedélynek a megújítására és informál, hogy 2019. október 16.-i dátummal csak 

kommunális hulladékot vesz át kezelésre. 

Következésképpen, a Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelőállomásnak a 

teljesítményének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

2019. május 30.-i 60. sz. Határozat előírásainak az alkalmazhatósága lejár. 

A fennebbiek szerint, alávetjük jóváhagyásra a Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelő 

Állomásnak a működtetésének a szabályozásának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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