
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

125-ös számú határozat 

 

 

 

a marosvásárhelyi közutak seprésére, mosására, öntözésére és karbantartására, valamint a 

közterületen elhullt állatok tetemeinek begyűjtésére és a sintéregységeknek vagy a megsemmisítő 

berendezésekhez való átadására vonatkozó köztisztasági szolgáltatásoknak közbeszerzési 

szerződés révén történő átruházásának jóváhagyására, a folytonosság biztosítása érdekében, a 

szolgáltatásnak a 11/2021-es számú helyi tanácsi határozat szerinti közvetlen átvételéig, valamint a 

csatlakozó dokumentáció jóváhagyása: Célszerűségi referátum, Feladatfüzet, Szervezési és 

működési szabályzat, Közbeszerzési szerződéstervezet, A beruházás adatlapja 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve:  

a) A Közterület-kezelő Igazgatóság 17.071/1.746/03.03.2021 számú Jóváhagyási referátumát, a 

marosvásárhelyi közutak seprésére, mosására, öntözésére és karbantartására, valamint a 

közterületen elhullt állatok tetemeinek begyűjtésére és a sintéregységeknek vagy a 

megsemmisítő berendezésekhez való átadására vonatkozó köztisztasági szolgáltatásoknak 

közbeszerzési szerződés révén történő átruházásának jóváhagyására, a folytonosság 

biztosítása érdekében, a szolgáltatásnak a 11/2021-es számú helyi tanácsi határozat szerinti 

közvetlen átvételéig, valamint a csatlakozó dokumentáció jóváhagyása: Célszerűségi 

referátum, Feladatfüzet, Szervezési és működési szabályzat, Közbeszerzési szerződéstervezet, 

A beruházás adatlapja; 

b) a szakbizottságok kedvező véleményezését; 

c) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését; 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

 

➢ A közhasznú közösségi szolgáltatások 51/2006-os számú, újraközölt törvénye 1. cikkelye (4) 

bekezdése j) betűje, a 8. cikkelye (13 bekezdése d) és i) betűi, a 22. cikkelye (2) bekezdése b) 

betűje, a (3) bekezdése és a (8) bekezdése b) betűje előírásainak megfelelően, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

➢ A települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó 101/2006-os számú törvény 6. cikkelye 

(1) bekezdése e) betűje, h) betűje, a 12. cikkelye, (2) bekezdése és (3) bekezdése, a 14. cikkelye, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

➢ A közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016-os számú törvény 3. cikkelye (1) bekezdése b) és l) 

betűi, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

➢ A lakosság életkörülményeire vonatkozó higiéniai és közegészségügyi előírásokat jóváhagyó 

119/2014-es számú egészségügyi minisztériumi rendelet 37. cikkelye (3) bekezdése; 

➢ A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 24/2000 

számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  



 

➢ A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 57/2019-es 

számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, (7) bekezdése 

„n” betűje, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) 

bekezdése, az 590. cikkelye „b” betűje és az 592-594. cikkelyei előírásai alapján, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a marosvásárhelyi közutak seprésére, mosására, öntözésére és 

karbantartására, valamint a közterületen elhullt állatok tetemeinek begyűjtésére és a 

sintéregységeknek vagy a megsemmisítő berendezésekhez való átadására vonatkozó 

köztisztasági szolgáltatásoknak közbeszerzési szerződés révén történő átruházását, a 

folytonosság biztosítása érdekében, a szolgáltatásnak a 11/2021-es számú helyi tanácsi határozat 

szerinti közvetlen átvételéig. 

 

2. cikkely: 

(1) A szerződés időtartama 12 hónap az aláírástól számítva, a felek beleegyezésével történő 

meghosszabbítás lehetőségével, a közvetlen ügykezelés gyakorlatba ültetéséig, de nem több, mint 6 

hónap.  

(2) Abban az esetben, ha nem teljesülnek a helyi tanácsnak alárendelt köztisztasági szolgáltatások 

– a 2021.01.28-i 11-es számú helyi tanácsi határozat 2. cikkelye révén adminisztrálásba adva – 

törvényes működéséhez szükséges formalitások, a szerződés jog szerint és a Szerződő Hatóság terhére 

semmiféle kártalanítás nélkül megszűnik, a szerződésbeli határidő letelte előtt.  

 

3. cikkely: Jóváhagyják a Célszerűségi referátumot, a Feladatfüzetet, a Szervezési és működési 

szabályzatot, a Közbeszerzési szerződéstervezet, A beruházás adatlapját, a marosvásárhelyi 

közutak seprésére, mosására, öntözésére és karbantartására vonatkozó köztisztasági 

szolgáltatásokra, valamint a közterületen elhullt állatok tetemeinek begyűjtésére és a 

sintéregységeknek vagy a megsemmisítő berendezésekhez való átadására vonatkozóan, amelyek 

jelen határozat szerves részét képezik.  

 

4. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testületét 

bízzák meg, a Közterület-kezelő Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság – a szakosztályok révén, 

a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság és a Helyi Rendőrség Igazgatósága révén.  

 

5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 

 

6. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

-  Közterület-kezelő Igazgatóság; 

- Gazdasági Igazgatóság; 

-  Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága; 

-  Helyi Rendőrség Igazgatósága. 

 

 

 



 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)  

 


