MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. június 27.-i
77. számú HATÁROZAT
A Maros megyei háztartási szilárd és hasonló hulladékok integrált hulladékgazdálkodási
rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és
ügykezelésének a szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10084/25.04.2019. sz. Indokolását, a Regionális
Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 10085/25.04.2019. sz. Szakjelentését, a Gazdasági
Igazgatóság 10051/25.04.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 10089/25.04.2019. sz.
Jelentését, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 15417/19.06.2019. sz.
Referátumát, a Jogügyi Szolgálatnak a 15446/20.06.2019. sz. Jegyzékét, valamint a szakbizottságok
véleményezését,
Tekintettel:
- Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény,
30. cikkely;
- Az utólag módosított és kiegészített, 101/2006. sz., a településeknek a köztisztasági törvényének a
6. cikkely 1 bekezdés k) betű, 25., 26. és 27. cikkely;
- Az utólag módosított és kiegészített, az Adó Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény,
454. cikkely g) betű és 484. cikkely (1)-(3) bekezdés;
- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú közösségi
szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely 3 bekezdés i) és j) betű;
- Az utólag módosított és kiegészített, a Környezet alapra vonatkozó, 196/2005. sz. Sürgősségi
Kormányrendelet;
- A Környezet alapba fizetendő hozzájárulások és díjak számítási metodológiájának a
jóváhagyásáról szóló, a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszternek az 578/2006. sz.
Rendelet;
- Az Európai Unió részéről, nem visszatérítendő pénzügyi támogatásba részesülő közszolgálatoknak
az infrastruktúrájának a fejlesztési projektjeinek a karbantartási, helyettesítési és fejlesztési
alapjainak a létrehozására, táplálására és használatára vonatkozó, aktualizált, 198/2005. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet előírásaira,
Betartva, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozatalnak az áttekinthetőségére vonatkozó, 52/2003.
sz. Törvény által szabályozott eljárásokat.
Tekintettel, a megye összes Közigazgatási Területi Egysége által, 2009. 11. 02.-én megkötött
társulási szerződés 17. cikkely előírásaira,
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Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d) betű és (5) bekezdés a) betű 13. pont, valamint a
97. cikkely alapján,
határoz:

1. cikkely Jóváhagyja a Maros megyei háztartási szilárd és hasonló hulladékok integrált
hulladékgazdálkodási rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a
bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatát, a jelen határozatnak a szerves részét képező
melléklet szerint.
2. cikkely Jóváhagyja a 2019. évi köztisztasági speciális díjnak a szintjét, minden felhasználói
kategóriára külön, beleértve a Környezet alaphoz való törvényes hozzájárulásokhoz járó kvótákat,
amint következnek:


Háztartási felhasználói díj városi környezet: 8,93 lej/személy/hónap;



Háztartási Felhasználói díj falusi környezet: 1,62 lej/személy/hónap;



Nem háztartási felhasználói díj: 436,05 lej/tonna.

3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy megszavazza a MAROS
ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulásnak a Nagy Gyűlésén, a Maros megyei háztartási szilárd
és hasonló hulladékok integrált hulladékgazdálkodási rendszernek, a finanszírozásának a
köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatát, valamint a 2019.
évi köztisztasági speciális díjnak a szintjét, amelyet a jelen határozat 1. cikkely és 2. cikkely szerint
hagytak jóvá.
4. cikkely A jelen határozatot köztudomásra hozzák a Maros Megyei Tanácsnak az internetes
oldalán, közlik a MAROS ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulásnak, Maros Megyének a
Prefektusi Hivatalával, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat
Kivitelezési Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma

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

MAROS MEGYEI TANÁCS
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI
IGAZGATÓSÁG
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT
10084/24.05.2019. sz.
I/D/3 akta

INDOKOLÁS
A Maros megyében a köztisztasági speciális díjnak a bevezetésének és ügykezelésének a
szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez
A „Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer” Projektnek a társulási szerződése,
amelyet a megye közigazgatási területi egységeinek az összes képviselői aláírtak, az ECOLECT
MURES Közösségi Fejlesztési Társulásba (ADI Ecolect Mures) térsulva, a 16. cikkelye előírja,
hogy a begyűjtési, szállítási, szortírozási, komposztálási és raktározási szolgálatoknak, a
finanszírozásának, a biztosításának az érdekében, a felek közös megegyezésre határoznak, hogy
megállapítsanak a törvény szerint, ezen szolgáltatásoknak a haszonélvezői (házi vagy nem házi
felhasználók) által fizetendő speciális díjakat.
A köztisztasági speciális díjnak a bevezetése, mint a Maros megyei Szilárdhulladék Integrált
Gazdálkodási Rendszernek (SMIDS Mures) a finanszírozási mechanizmusa, szerepel a
Finanszírozási kérésben és az Intézményes Elemzésben, amelyek a SMIDS Mures projektnek a
2010.06.30.-i 99065. sz. Finanszírozási szerződésnek a mellékletei.
A köztisztasági szolgálat speciális díjának, a bevezetése és ügykezelése a következő törvényes
kereten alapszik:


Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz.
Törvény, 30. cikkely;



Az utólag módosított és kiegészített, az Adó Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz.
Törvény, 454. cikkely g) betű és 484. cikkely;



Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 2014-be újraközölt, 101/2006. sz., a
településeknek a köztisztasági törvényének a 25. és 26. cikkely;



Az utólag módosított és kiegészített (az utolsók a 74/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet
módosításának a jóváhagyásáról szóló 31/2019. sz. Törvénnyel), a csomagoló anyagok és a
csomagoló anyagokból származó hulladékok kezelésének a módjára vonatkozó 249/2015.
sz. Törvény;



Az utólag módosított és kiegészített (az utolsók a 74/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet
módosításának a jóváhagyásáról szóló 31/2019. sz. Törvénnyel), a Környezet alapra
vonatkozó, aktualizált 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet;
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A Környezet alapba fizetendő hozzájárulások és díjak számítási metodológiájának a
jóváhagyásáról szóló, a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszternek a 2006. június
6.-i 578. sz. RENDELETE;



Az utólag módosított és kiegészített (az utolsók a 74/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet
módosításának a jóváhagyásáról szóló 31/2019. sz. Törvénnyel) a hulladékok 211/2011. sz.
Törvénye;



Az utólag módosított és kiegészített, az Adóeljárási Törvénykönyvre vonatkozó 207/2015.
sz. Törvény.

Maros megyének a szintjén, a hulladékok integrált ügykezelésének a rendszere be van vezetve és
működik, amint következik:
 Kerelőszentpál-i zonális ökologikus tároló, Maros megye, 2017. 02. 06.-i keltezéssel
kibocsátott tevékenység megkezdési parancs
 Kerelőszentpál-i mechanikai-biológiai kezelő állomás, Maros megye, 2018. 12. 17.-i
keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési parancs
 Maroskeresztúr-i szortírozó állomás, átszállító állomás és komposztáló állomás, Maros
megye, 2018. 12. 21.-i keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési parancs
 A helységbeli hulladékoknak és más hulladékfolyamatoknak a begyűjtése és elszállítása, 1.
övezet, Kerelőszentpál, 2019. 03. 28.-i keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési
parancs
 A helységbeli hulladékoknak és más hulladékfolyamatoknak a begyűjtése és elszállítása, 3.
övezet, Segesvár, 2019. 02. 19.-i keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési parancs
 A helységbeli hulladékoknak és más hulladékfolyamatoknak a begyűjtése és elszállítása, 4.
övezet, Szászrégen, 2019. 03. 28.-i keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési parancs
 A helységbeli hulladékoknak és más hulladékfolyamatoknak a begyűjtése és elszállítása, 5.
övezet, Dicsőszentmárton, 2019. 04. 17.-i keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési
parancs
 A helységbeli hulladékoknak és más hulladékfolyamatoknak a begyűjtése és elszállítása, 6.
övezet, Balavásár, 2019. 04. 17.-i keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési parancs
 A helységbeli hulladékoknak és más hulladékfolyamatoknak a begyűjtése és elszállítása, 7.
övezet, Mezőrücs, 2019. 03. 28.-i keltezéssel kibocsátott tevékenység megkezdési parancs
A „Helységbeli hulladékoknak és más hulladékfolyamatoknak a begyűjtése és elszállítása, 2.
övezet, Marosvásárhely” beszerzési eljárás folyamatban van.
Megjegyzendő a tény, hogy azon hulladékok begyűjtési és szállítási szolgáltatások esetében,
amelyekre a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás, mint szerződő hatóság, ezeknek a
tevékenységeknek az ügyintézésének a delegálási szerződéseit megkötötte a 2019. év folyamán, a
szervezett licitáció következtében kinevezett működtetők által, a tevékenységüknek a
megkezdéséig, azokat ugyanazon körülmények között végezték, azok a köztisztaság szolgáltatók,
amelyeknek érvényes szerződésük volt a Maros megyei közigazgatási területi egységeknek.
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Maros megyében, a köztisztasági speciális díjat, létrehozzák, hogy az alkalmazásának a
következtében bejött jövedelemmel és annak a teljes felhasználásával, a következő köztisztasági
szolgáltatási tevékenységeket tartsák fenn:


a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak (kereskedelmi tevékenységből,
iparból és intézményekből származó) külön gyűjtés és szállítása, beleértve a frakciókat,
külön gyűjtve, anélkül, hogy érintenék az elektromos és elektronikus felszerelések, elemek
és akkumulátorok, hulladékainak a folyamatát; ide vannak számolva a veszélyes, háztartási
hulladékok és a gyűjtési kampányok keretében gyűjtött terjedelmes hulladékok;



a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak a zonális átszállító állomásoknak a
működtetése/ügykezelése;



a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak a szortírozása/átszállítása, a SMID
projekt keretében létrehozott infrastruktúrán keresztül;



a vegyesen gyűjtött hulladékoknak a kezelése a Mechanikai és Biológiai Kezelési
Állomáson keresztül;



a Zonális hulladék lerakatnak az ügykezelése.

A fennebb említettek szellemében, elkészítették a ”MAROS megyei háztartási szilárd és hasonló
hulladékok integrált hulladékgazdálkodási rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági
speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatát” és következésképpen úgy
ítéljük meg, hogy teljesítve vannak a feltételek, hogy a határozattervezetet alávessék megvitatásra
és jóváhagyásra.
Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a következő határozattervezetet.
ELNÖK,
Péter Ferenc
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