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2019. augusztus 29-i 

243-as számú határozat 

 

 

a municípiumi hulladékok és más hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenysége 

jogkörének átruházását bemutató dokumentumok véleményezésére és jóváhagyására 

vonatkozóan, a Maros Megyei Municípiumok Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási  

szolgáltatása keretében (SMIDS Maros), Marosvásárhely municípium 2-es övezetét illetően, 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Látván a 2019. aug. 23-i, 52.830/6102-es számú Referátumot a municípiumi hulladékok és 

más hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenysége jogkörének átruházását bemutató 

dokumentumok véleményezésére és jóváhagyására vonatkozóan, a Maros Megyei Municípiumok 

Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási szolgáltatása keretében (SMIDS Maros), 

Marosvásárhely municípium 2-es övezetét illetően, 

 Figyelembe véve a Helyi Tanács plénumában megfogalmazott módosító indítványokat, 

 Tekintetbe véve az 51/2006-os, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a közösségi 

közszolgáltatásokra vonatkozó törvény 8. cikkelye (3) bekezdésének „c” betűjét, „d” betűjének 

1.pontját, továbbá a 29. és 30. cikkelyt, 

 Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 101/2006-os, a települések köztisztaságára 

vonatkozó törvény 6. cikkelyének (1) bekezdése – „e”, „h”, „i” , „j” betűi előírásainak értelmében, 

Az ADI Ecolect Maros Alapszabályzata 17.cikkelye (3) bekezdésének 18. és 20. 

pontjának,  valamint a 20.cikkely és a 21.cikkely (1) bekezdésének együttes olvasatának 

megfelelően, 

Az összes Maros Megyei UAT között megkötött együttműködési szerződés 11. 

Cikkelyének előírásai alapján, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

106. cikkelye (3) bekezdése, a 129. cikkelye (7) bekezdése „a” betűje, a 132. cikkelye, a 139. 

cikkely (1) bekezdése és az 592. cikkelye előírásai alapján.  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely. Jóváhagyják a célszerűségi tanulmányt a municípiumi hulladékok és más 

hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenysége jogkörének átruházására vonatkozóan, a 

Maros Megyei Municípiumok Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási  szolgáltatása keretében 

(SMIDS Maros), ahogyan azt az1-es Melléklet előírja. 

  

2. cikkely (1). Jóváhagyják a hatáskör átruházását, mint a köztisztasági szolgáltatáshoz 

tartozó infrastruktúra működtetési és adminisztrációs módozatot,  a municípiumi hulladékok és 

más hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenységét, a Maros Megyei Municípiumok 

Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási  szolgáltatása keretében (SMIDS Maros), 

Marosvásárhely municípiumra vonatkozóan, 

 (2). A hatáskör – átruházás odaítélési procedúrájaként nyilvános árverés mellett döntöttek 

az (1) bekezdés előírásai szerint. 

 

 

 



  3. cikkely(1). Véleményezik az odaítélési Referátumot a municípiumi hulladékok 

és más hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenysége jogkörének átruházását illetően, 

a Maros Megyei Municípiumok Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási  szolgáltatása keretében 

(SMIDS Maros), a 2-es Melléklet előírásai szerint. 

 (2). A 2. cikkelyben előírt jogkörök átruházásának maximális időtartama 5 év.  

 

4. cikkely(1). Az ADI Ecolect Közösségek Közötti Fejlesztési Társulást meg – és 

felhatalmazzák, hogy Marosvásárhely megyei jogú város nevében és érdekében átvegye a 

jogköröket a municípiumi hulladékok és más hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási 

tevékenysége kapcsán, a Maros Megyei Municípiumok Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási  

szolgáltatása keretében (SMIDS Maros), – a 3.cikkely (1) bekezdése alapján véleményezve.  

(2). Az (1) bekezdés értelmében: A Társulás módosíthatja a dokumentációt minden 

előzetes megegyezés nélkül, azon módosítások függvényében, amelyeket az Országos 

Közbeszerzési Hatóság elrendel az ellenőrzések folytán, azon kereteken belül, amelyeket az 

ellenőrzések szükségessé tesznek, és felhatalmazást kapnak arra, hogy bármilyen magyarázatot 

kérjenek és módosítást eszközöljenek az érdekelt gazdasági működtetők felé, a hibajegyzék típusú 

hirdetésektől,  a döntésekig (más, Maros megyei hatóságok részéről is), anélkül, hogy a meghozott 

módosítások érintenék a köztisztasági szolgáltatások minőségi színvonalát Marosvásárhely 

megyei jogú városban.     

                 (3). Megbízzák Marosvásárhely megyei jogú város polgármesterét, hogy szavazza 

meg az ADI Ecolect közgyűlésében az odaítélési dokumentációt a municípiumi hulladékok és más 

hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenysége jogkörének átruházását illetően, a 

Maros Megyei Municípiumok Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási  szolgáltatása keretében 

(SMIDS Maros), jelen határozat 3. cikkelyének előírásai szerint.  

 

5. cikkely: Felhatalmazzák az ADI „Ecolect Maros-t”, az elnök által, hogy írja alá a 

hatáskör – átruházási szerződést, amely a jóváhagyott dokumentum tartalmaz, és a 2-es Melléklet 

ír elő.  

 

6. cikkely: Az 1-es és 2-es Melléklet szerves része jelen határozatnak.  

 

7. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében, a Maros 

Megyei Tanáccsal, valamint az Ecolect Maros Közösség Közötti Fejlesztési Társulással, amely 

jóváhagyásra bocsátja az AGA (Közgyűlés) által az odaítélési dokumentációt a municípiumi 

hulladékok és más hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenysége jogkörének 

átruházását illetően, a Maros Megyei Municípiumok Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási  

szolgáltatása keretében (SMIDS Maros), jelen határozat 3. cikkelye (1) bekezdésének előírásai 

szerint, és felelősséget vállal ezek teljesítéséért. 
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