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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. augusztus 27.-i 

139. számú HATÁROZAT 

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

egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 123/30.07.2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.08.23.-i 22419. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,  

Figyelembe véve, a Fehér Megye által (a 18.413/AP/IX.J.7/13.08.2020. sz. átirattal), a SC 

Greendays SRL gazdasági egység által (a 129-S/17.08.2020. sz. átirattal), a Fehér megyei 

Szászsebes Municípium által (az 51.485/17.08.2020. sz. átirattal), a Fehér megyei Balázsfalva 

Municípium által (a 31.637/18.08.2020. sz. átirattal) és a Fehér megyei Nagyenyed Municípium 

által (a 17555/18.08.2020. sz. átirattal) megfogalmazott  kéréseket, a Kerelőszentpál-i nem 

veszélyes hulladéktározó keretében, a hulladékok tárózásra való elfogadására vonatkozóan, 

valamint az Európai Alapok Minisztériuma 148/04.01.2019. sz. átiratát, 

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: 

 

I. cikkely A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának 

érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 123/30.07.2020. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat a következőképpen módosul: 

Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

„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, Nagyenyed, Balázsfalva és Szászsebes municípiumok és a SC 

Greendays SRL) származó egyes hulladékoknak a tárolását, a Kerelőszentpál településen kiépített, 

nem veszélyes települési hulladéktározó keretében.” 
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II. cikkely A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának 

érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 2020. július 30.-i 123. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat többi előírásai érvényesek maradnak. 

III. cikkely Jelen határozatot közlik, Fehér Megye, Nagyenyed Municípium, Balázsfalva 

Municípium, Szászsebes Municípium Közigazgatási területi egységei és a SC Greendays SRL 

részére, valamint a 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 

 

 

22419/21.08.2020 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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

egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 123/30.07.2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításáról  

 

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

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. 

A jegyzett hiány kompenzálására és a tárolási díjnak a növekedésének az elkerüléséért, 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 

tárolásra való fogadására vonatkozóan, a Maros Megyei Tanács a 123/30.07.2020. sz. 

Határozatával, jóváhagyta az abból a településekből származó nem veszélyes települési 

hulladékoknak a tárolását, meghatározott időre. 

Ugyanabban a kontextusban, augusztus hónapba kérések érkeztek Fehér Megyéből, azaz 

Nagyenyed, Balázsfalva és Szászsebes municípiumoktól Fehér Megyéből és a SC Greenday SRL 

gazdasági egységtől, megközelítőleg havi 2.000 tonna települési háztartási hulladéknak, a tárolásra 

való fogadására vonatkozóan, amelyek a fennebbi három municípiumból származnak. 

A S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti Társulás, 

közölte velünk a javasolt megoldásnak az elfogadását. 

Ugyanakkor, figyelembe véve a múlt hónapi hasonló esetet, azaz a Fehér Megyei Zalatna Városból 

származó települési hulladékok plusz mennyiségének tárolásra való fogadására vonatkozó kérelmet, 

elemzésre került, hogy a megküldött kérések betarthatják-e az elfogadási feltételeket, Az Európai 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro                              2/2 
 

Alapok Minisztériumának (MFE) 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). 

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 Fehér megyei közigazgatási területi egységek és gazdasági egység által fogalmazott kérések, a 

Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéktározóba, az ezektől származó nem veszélyes települési 

hulladékok, meghatározott időre, való tárolására vonatkozóan. 

Figyelembe véve a fennebb leírtakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt, a 

Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe 

egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 123/30.07.2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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