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2020. április 30.-i 

69. számú HATÁROZAT 

A 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10694/24.04.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a Szakjelentését, 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, a megbízói szerződés 7. cikkely – A megbízott kötelességei, „c” betű, 2. és 3. pont, 35. 

cikkely – A szerződés módosítása a felek beleegyezésével, a (3.1) (i), (ii), (3.5) és (3.6) pontok, 3. 

Szakasz – Speciális szerződési feltételek – TMB 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, 

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

bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „m” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. 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 a 

18062/268/14S/23.08.2018. sz. szerződés kiegészítő okiratát. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal, a S.C. Salubris Waste 

Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L Társulásnak, az „Ecolect Mureș” Közösség 

Fejlesztési Társulásnak, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat 

Kivitelezési Igazgatóságának, Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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10697/24.04.2020. sz.  

VI D/3 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

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 (Működtető). 

A Megbízási szerződés mellékletét képező, Feladat füzet előírásai szerint, a Működtető 

mechanikusan és biológiailag kezeli a származék hulladékot, amelyet a 2 Marosvásárhely és 4 

Szászrégen övezetekből álló körzetből gyűjtenek be, a Maros megyei SMIDS keretében. 

A jelen okiratnak az iktatásakor csak a 4 Szászrégen övezetben van kinevezett működtető, a 2 

Marosvásárhely övezetnek a beszerzési eljárást kétszer szervezték meg, de nem tudták lezárni a 

szerződésnek az odaítélésével. 

Figyelembe véve ezt az aspektust, illetve egy direkt pénzügyi folyamatnak a biztosításának az 

érdekébe, a TMB Állomás Működtetője – SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL–SC 

ECO FIRE SYSTEMS SRL Társulás és a 2. övezet származék hulladékainak a begyűjtését és 

szállítását végzői között, javasoljuk a megbízói szerződésbe való beiktatását, a megbízott jogainak a 

szakaszába, a 2 övezetnek a köztisztaság működtetőivel egyes direkt szerződések megkötésének a 

lehetőségét, addig a dátumig, amíg az ADI Ecolect kinevezi az új működtetőt és az effektíven 

megkezdi a tevékenységét. 

A fennebbiek értelmében, illetve a 35. cikkely – A szerződés módosítása a felek beleegyezésével, 

előírásai szerint, a (3.1) (i), (ii), (3.5) és (3.6) pontok, 3. Szakasz – Speciális szerződési feltételek – 

TMB, a megbízói szerződésből, alávetjük jóváhagyásra a 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, 

egy kiegészítő okiratnak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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