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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

27109/23.10.2019. sz. 

 

 

2019. ______.-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 19.100/683/11i/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 27113/23.10.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 27174/23.10.2019. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 27406/24.10.2019. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL társulás vezető képviseletével 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 2019.05.24.-i 670. sz. kérésére, 

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 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, valamint a 

19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződés 34. cikkely (3) bekezdés és 35. cikkely (1) bekezdés 

előírásaira, 

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

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

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. cikkelyben 

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

Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának és Gazdasági 

Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

12.359/24.05.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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 2. Szakasz – Általános szerződéses feltételek, 34. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint „Abban 

az esetben, amikor a Megbízottól és az akaratától függetlenül, Jogszabály változások, műszaki, 

gazdasági, pénzügyi megszorítások vagy álltalába, előre nem látható, a jelen Szerződés által 

meghatározott Kényszerhelyzetet nem alkotó esemény, amely a Megbízottnak köszönhető vagy sem, 

a jelen Szerződésnek a gazdasági-pénzügyi egyensúlyát megrongálja és hogyha a létrejött zavart 

nem lehet díj módosítással/kiigazítással helyrehozni, a Felek kötelesek a jelen Szerződésnek a 

kitételeit és feltételeit újra tárgyalni, a Szerződésnek a gazdasági-pénzügyi egyensúlyának a 

visszaállításának az érdekébe.” 

Figyelembe véve, hogy a tevékenység megkezdési parancsnak a kibocsátásától 2018.12.21.-től, a 

Megbízó nem tudta biztosítani a SSCT működéséhez szükséges hulladék mennyiséget, viszont a 

Megbízott kiadásokat végzett a mozgósítással, az elindítással és az állomásnak az integritásának és 

a karbantartásának a biztosításával, a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. megbízói szerződés 34. cikkely 

(3) bekezdés előírásai szerint, a 2019.05.24.-i 670. sz. kéréssel, a Megbízott kezdeményezett egy 

tárgyalási eljárást. A tárgyalási eljárásnak a keretében, 2019 június-augusztusa között tisztázásokat 

és kiegészítéseket kértek és közöltek. 

Hasonlóan, 2019.09.03-10. között, a felek elvégezték a szerződésnek a kitételeinek az elemzését és 

újratárgyalását, a Megbízott által megküldött javaslatok szerint. Úgy azok, mint a Megbízó részéről, 

a tárgyaláson résztvevők javaslatai, fel vannak jegyezve a 22350, 22727/05.09.2019. sz. 

Jegyzőkönyvekbe. 

Ebben a kontextusban, a Szerződésnek a gazdasági-pénzügyi egyensúlyának a helyreállításának az 

érdekébe, elkészítették a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződés 3. sz. kiegészítő okiratát. 

A fennebb bemutatott megfontolások értelmében, alávetjük jóváhagyásra, a jelen okirathoz 

mellékelt közigazgatási okirattervezetet. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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