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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. július 30.-i 

123. számú HATÁROZAT 

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe 

egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.07.23.-i 19647. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,  

Figyelembe véve, az Aranyosgyéres Municípium, Aranyoslóna Község, Aranyosegerbegy Község, 

Kolozs megye által (15591/15.06.2020. sz. közös átiratban) a Kolozs megyei Torda Municípium 

(190003/17.07.2020. sz. átirattal), a Kolozsvár-i SC Salprest -  Rampa SA által (13947/28.05.2020. 

sz. átirattal), a Fehér megyei Zalatna város által (15659/16.06.2020. sz. átirattal) megfogalmazott  

kéréseket, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéktározó keretében, a hulladékok tárózásra való 

elfogadására vonatkozóan, valamint az Európai Alapok Minisztérium 148/04.01.2019. sz. átiratot, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a települések köztisztasági szolgáltatásnak a 

101/2006. sz. Törvény 13. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a közhasznú közösségi 

szolgáltatásoknak az 51/2006. sz. Törvény 9. cikkely, 23. cikkely (1) bekezdés ”b” betű és a S.C. 

Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulással megkötött, 

18920/12I/486/07.10.2016. sz. delegálási szerződésnek a 14. cikkely (2) bekezdés és 34. cikkely (1) 

bekezdés előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „m” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Kolozs megyéből (Aranyosgyéres Municípium, Torda Municípium, 

Aranyoslóna Község, Aranyosegerbegy Község és a SC Salprest - Rampa SA gazdasági egység) és 

Fehér megyéből (Zalatna Város) származó egyes hulladékoknak a tárolását a Kerelőszentpál 

településen kiépített nem veszélyes települési hulladéktározó keretében. 

2. cikkely (1) Az 1. cikkely előírásainak értelmében, a S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – 

S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulás, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéktározó 

működtetője, szerződéseket fog kötni az 1. cikkelyben említett kérelmezőkkel, a következő 

feltételek között: 

- a Kolozs és Fehér megyékből kapott hulladékok összmennyiség, a delegálási övezetből 

származó hulladékmennyiségnek csak a kiegészítésére lesznek elfogadva, az évi 188.843 

tonna mennyiségnek az eléréséig – összmennyiség, amelyet a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. 

szerződés szintjén becsültek meg; 
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- a Kolozs és Fehér megyékből származó, tárózásra fogadott hulladékok meg kell, feleljenek a 

tárózásra kibocsátott engedélyekben előírt követelményeknek, leginkább a környezeti 

engedélybelivel;  

- nem fogadnak régi tározókból származó hulladékokat; 

- a tonnánkénti tárolási díj, az utólag módosított 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződés 

keretében megállapított, a tárolásra való elfogadás haszonélvezői, kötelesek kifizetni 

bármely a művelet által generált költséget, beleértve a Környezet Alaphoz való 

hozzájárulást; 

- ezekkel a mennyiségekkel a tározó működtetője külön nyilvántartást fog vezetni, amelyet 

minden egyes havi jelentéshez fognak mellékelni; 

- a szerződés ideje nem haladja meg a 2020. év végét; 

- figyelembe véve a Kerelőszentpál-i zonális tározónak a felszereltségében levő mérlegnek a 

mérőképességét, egy szállítmánynak a súlyhatára maximum 50 tonna/jármű lesz; 

- a szerződések jogilag megszűnnek, a Kolozs megyei SMIDS vagy a Fehér megyei SMIDS 

működésbe lépésének esetén. 

(2) A S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulás, 

be fogja gyűjteni és át fogja utalni a Környezetvédelmi alapba, a tárolt nem veszélyes települési 

hulladék mennyiségek után járó körkörös gazdasági hozzájárulást, beleértve a Kolozs megyéből és 

a Fehér megyéből származókat. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, Kolozs Megye és Fehér Megye Közigazgatási területi egységei, 

Aranyosgyéres Municípium, Torda Municípium, Aranyoslóna Község, Aranyosegerbegy Község, a 

Kolozsvár-i SC Salprest - Rampa SA, Zalatna Város, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. 

Servicii Salubritate Bucureşti S.A. Társulás, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelezési Igazgatósága és az „Ecolect Mures” Közösségfejlesztési Társulás részére, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

19647/23.07.2020 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe 

egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan  

 

2016.10.07.-én aláírták a Maros Megye, Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó 

üzemeltetésére és irányítására és a Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakó 

állomásokon lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücs-i, Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i 

hulladékválogató állomásokon lévő maradékhulladékoknak a Kerelőszentpál-i hulladéklerakóhoz 

való átszállítására vonatkozó 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. megbízói szerződést, a S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti Társulással.  

A tevékenység megkezdésének a rendeletét 2017. 02. 06.-án bocsátották ki. A szerződés szerint, a 

jóváhagyott díj alapján, az éves tárolandó hulladékmennyiség 188.843 tonna/év. 

A Kerelőszentpál-i zonális hulladéktározó működtetője által megküldött jelentések szerint, 2020 

január – 2020 május periódusban jelentősen negatív mérleget állapítottak meg, havi 3.692 tonnás 

átlag értékbe, az előrejelzett mennyiséghez viszonyítva egy szerződéses egyensúly eltolódást 

okozva. 

Ebben a kontextusban, hogy elkerüljék a tárolási díjnak a növelését, figyelembe véve egyes Kolozs 

megyei (Aranyosgyéres Municípium, Torda Municípium, Aranyoslóna Község, Aranyosegerbegy 

Község és a SC Salprest - Rampa SA gazdasági szereplő) és Fehér megyei (Zalatna Város) 

közigazgatási területi egységektől kapott kéréseket, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes 

hulladéktározóba, megközelítőleg havi 3.500 tonna települési háztartási hulladéknak, a tárolására 

vonatkozóan, kikérték a tározó működtetőjének a véleményét, ezeknek a megyén kívülről származó 

plusz hulladék mennyiségeknek a tárolására vonatkozóan, meghatározott időre, a jegyzett hiánynak 

a kompenzálásának az érdekébe. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 16608/24.06.2020. sz. alatt iktatott átirattal, a S.C. Iridex Group 

Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti Társulás, megküldték a javasolt 

megoldásra vonatkozó beleegyezésüket, együtt a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladék tározóba, 

a Kolozs megyéből és Fehér megyéből származó hulladékoknak a fogadására vonatkozó értékelési 

jelentésével, amelyből kitűnik, hogy a hulladékmennyiségeknek a fogadásával, Kolozs megye és 

Fehér megye területeiről, nem jön létre nem lojális konkurencia hatása és nem generálódnak 

nyereségek a működtetőnek a részére. 

Ugyanakkor, figyelembe véve a tavalyi esetet, elemezték, hogy a benyújtott kérések teljesíthetik az 

elfogadási feltételeket, az Európai Alapok Miniszterének a véleménye szerint, amelyet megküldtek 

a 90892/OMA/04.01.2019. sz. átirattal (a 148/04.04.2019. sz. alatt iktatva a Maros Megyei 

Tanácsnál). 
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Megállapítva a MFE követelményeinek való megfelelőséget, úgy véljük, hogy a jegyzett hiány 

kompenzálásának és a jelenlegi tárolási díj növelésének az elkerülésének az érdekébe, elfogadhatók 

a Kolozs megyei és Fehér megyei közigazgatási területi egységek, illetve a Kolozs megyei 

gazdasági szereplő által fogalmazott kérések, a Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéktározóba, 

az ezektől származó nem veszélyes települési hulladékok, meghatározott időre, való tárolására 

vonatkozóan. 

Fegyelembe véve a fennebbieket, tekintettel a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződésnek, a 

szerződés egyensúlyának a megtartására és a szerződés ideje alatt a szolgáltatás területének a 

megváltoztatására vonatkozó előírásokra, a Szolgáltatás Területén kívülről származó hulladékoknak 

a Működtető által, tárolásra való fogadását, csak a Megbízó által jóváhagyott körülmények között 

lehet végezni. 

Ezek szerint, a Kerelőszentpál-i zonális tároló működtetője, a S.C. Iridex Group Import Export 

S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti Társulás, alá fogja tudni írni a kérvényezőkkel a 

tárolási szerződéseket, a következő körülmények között: 

o a Kolozs és Fehér megyékből származó, tárózásra fogadott hulladékok meg kell, feleljenek a 

tárózásra kibocsátott engedélyekben előírt követelményeknek, leginkább a környezeti 

engedélybelivel; 

o a Kolozs és Fehér megyékből kapott hulladékok összmennyiség, a delegálási övezetből 

származó hulladékmennyiségnek csak a kiegészítésére lesznek elfogadva, az évi 188.843 

tonna mennyiségnek az eléréséig – összmennyiség, amelyet a 12I/18920/486/07.10.2016. sz. 

szerződés szintjén becsültek meg; 

o a tonnánkénti tárolási díj, az utólag módosított 12I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződés 

keretében megállapított, a tárolásra való elfogadás haszonélvezői, kötelesek kifizetni 

bármely a művelet által generált költséget, beleértve a Környezet Alaphoz való 

hozzájárulást; 

o ezekkel a mennyiségekkel a tározó működtetője külön nyilvántartást fog vezetni, amelyet 

minden egyes havi jelentéshez fognak mellékelni; 

o nem fogadnak régi tározókból származó hulladékokat; 

o a szerződés ideje nem haladja meg a 2020. év végét; 

o a szerződés jogilag megszűnik, a Kolozs megyei SMIDS vagy a Fehér megyei SMIDS 

működésbe lépésekor; 

o figyelembe véve a Kerelőszentpál-i zonális tározónak a felszereltségében levő mérlegnek a 

mérőképességét, egy szállítmánynak a súlyhatára maximum 50 tonna/jármű lesz; 

Figyelembe véve a fennebb leírtakat, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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