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2020. június 9-i 

109-es számú határozat 

 

 

arra vonatkozóan, hogy közbeszerzési szerződés alapján kiszervezzék – Keretegyezmény a 

köztisztasági szolgáltatásokról – a városbeli hulladék begyűjtését és elszállítását, valamint az 

utcatakarítást, illetve a vonatkozó dokumentációra: célszerűségi tanulmány, feladatfüzet, 

szervezési és működési szabályzat, valamint szerződésmodell 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Látva a Közterület-rendezési Igazgatóság révén a Polgármester kezdeményezte 

30602/3358/2020 számú Jóváhagyási referátumot arra vonatkozóan, hogy közbeszerzési szerződés 

alapján kiszervezzék – Keretegyezmény a köztisztasági szolgáltatásokról – a városbeli hulladék 

begyűjtését és elszállítását, valamint az utcatakarítást, illetve a vonatkozó dokumentációra: 

célszerűségi tanulmány, feladatfüzet, szervezési és működési szabályzat, valamint szerződésmodell,  

Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, utólag 

módosított és kiegészített 51/2006-os számú törvény 1-es cikkelye „j” betűje,  8-as cikkelye 3-as 

bekezdése „d” és „j” betűje, 22-es cikkelye 3-as bekezdése előírásait, a települések köztisztaságára 

vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 99/2014-es számú törvény előírásait, valamint a 

2020.05.18-i 349-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásait, amely  a vészhelyzet kihirdetésére 

illetve ennek ideje alatt alkalmazott, a COVID – 19 járvány megelőzését és hatásainak leküzdését 

célzó  intézkedésekre vonatkozik. 

A közbeszerzésekre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2016-os évi 98-as 

számú törvény, 3-as cikkelye 1-es bekezdése, „c” és „b” betűje, 14-es cikkelye és 115-ös cikkelye 1-

es bekezdése rendelkezéseinek megfelelően,   

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

129. cikkelye (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdés „a” betűje, a  139. cikkelye  (1) bekezdése és 

(3) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a" betűje és a 243. cikkelye  (1) bekezdése „a” betűje 

előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják az ügykezelés megbízást közbeszerzési szerződésen keresztül - a 

városbeli hulladék begyűjtési és elszállítási szolgáltatásainak, valamint az utcatakarítási 

szolgáltatások Keretegyezménye.   

 

2. cikkely: A keretegyezmény 2 éves időszakra köttetik meg,  azzal a megjegyzéssel, hogy a 

Marosvásárhely municípium által szervezett beszerzési szolgáltatások véglegesítésekor köttetik meg 

részben vagy teljesen, az utcatakarításra és hótalanításra és/vagy ADI Ecolect Mureş a városi 

hulladékbegyűjtésre és –szállításra vonatkozóan.  

 



3. cikkely: Jóváhagyják a városbeli hulladék gyűjtési és szállítási szolgáltatásainak, valamint 

az utcatakarítás Megvalósíthatósági tanulmányát, Feladatfüzetét, Szervezési és működési 

Szabályzatát, valamint Szerződési modelljét. 

 

4. cikkely: Marosvásárhely Végrehajtó Testületét megbízzák, az odaítélési dokumentációhoz 

szükséges módosítások végrehajtásával, az ANAP megfigyelések, a CNSC/bírósági döntések 

függvényében, esetleges incidensek orvoslási intézkedései, esetenként.    

 

5. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével a Közterület-rendezési Igazgatóságot, a 

Gazdasági Igazgatóságot – a szakosztályok révén, a Helyi Adók és Illetékek Igazgatóságát és a Helyi 

Rendőrség Igazgatóságát bízzák meg.  

 

6. 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. 

 

Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 
 

 

 

 

 

 


