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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

 

 

2019. december 20.-i 

161. számú HATÁROZAT 

 

A 2020. évre, Maros Megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Kezelési 

Rendszerének a finanszírozásának az érdekébe, a köztisztasági speciális díjnak a szintjének 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 33347/12.12.2019. sz. Jóváhagyási Beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 33436/12.12.2019. sz. Szakjelentését, 

a Jogügyi Szolgálatnak a 33494/13.12.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- 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 (1)-(3) bekezdés; 

- 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, 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 7. cikkely (13) bekezdést, 

Tekintettel, a megye összes Közigazgatási Területi Egysége által, 2009. 11. 02.-én megkötött társulási 

szerződés 17. cikkely előírásaira, 
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A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „m” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a 2020. évi köztisztasági speciális díjnak a szintjét, mindenik felhasználói 

kategóriára, beleértve a Környezeti Alaphoz való hozzájárulási kvótát, amint következnek: 

- Városi környezetbeli háztartási felhasználói díj: 9,70/személy/hónap; 

- Vidéki környezetbeli háztartási felhasználói díj: 1,78/személy/hónap; 

- Nem háztartási felhasználói díj: 473,49 lej/tonna. 

2. cikkely Az 1. cikkely által meghatározott díjat 2020. január 1.-től alkalmazzák. 

3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy a MAROS ECOLECT 

Közösségi Fejlesztési Társulásnak a Közgyűlésének a keretében, megszavazza a 2020. évi köztisztasági 

speciális díjnak a szintjét, amelyet a jelen határozatnak az 1. cikkely szerint hagytak jóvá. 

4. cikkely A jelen határozatot közzé teszik a Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán, 

megküldik a MAROS ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulásnak, Maros Megye Prefektusi 

Hivatalának, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságával és Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 
 

   

 

 

33347/12.12.2019. sz. 

I/D/3 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2020. évre, Maros Megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Kezelési 

Rendszerének a finanszírozásának az érdekébe, a köztisztasági speciális díjnak a szintjének 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A MAROS ECOLECT (ADI Ecolect Mureș) Közösségi Fejlesztési Társulásba csatlakozó, a megye 

közigazgatási területi egységeinek az összes képviselői által aláírt, a „Maros megyei integrált 

hulladékgazdálkodási rendszer” Projektnek a társulási szerződés, a 16. cikkelyében előírja, hogy a 

gyűjtési, szállítási, szortírozási, komposztálási és tárolási szolgáltatásoknak a finanszírozásának a 

biztosításának az érdekébe, a felek közös megegyezésre meghatározzák, a törvény feltételei 

szerint, a speciális díjakat, amelyek ezeknek a szolgáltatásoknak a haszonélvezőit fogják 

terhelni (háztartási és nem háztartási felhasználók). 

A köztisztasági speciális díjnak a kiszabása, mint a Maros Megyei Szilárd Hulladékok Integrált 

Kezelési Rendszernek (Maros megyei SMIDS) a finanszírozási mechanizmusa, megtalálható a 

Finanszírozási kérésben és az Intézményes Elemzésben, amelyek a Maros SMIDS projekt 

2010.06.30.-i 99065. sz. Finanszírozási szerződésnek a melléklete. 

A 2019. év folyamán a Maros ADI Ecolect tag, Közigazgatási Területi Egységek jóváhagyták a 

Maros megyei háztartási szilárd és hasonló hulladékok integrált hulladékgazdálkodási rendszernek, 

a finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a 

szabályzatát. 

Maros megyében, a köztisztasági speciális díjat létrehozták, hogy támogassák a megvalósított 

bevételekből, azoknak az alkalmazásával és teljes felhasználásával, a köztisztasági 

szolgálatnak a következő tevékenységei: 

 a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak (kereskedelmi, ipari 

tevékenységekből és intézményektől származó), a külön gyűjtése és külön szállítása, 

beleértve a külön gyűjtött frakciókat, anélkül, hogy érintenék a hulladék folyamatokat, az 

elektromos és elektronikus felszereléseket, elemek és akkumulátorok; bele vannak foglalva 

a veszélyes, háztartási hulladékok és a gyűjtési kampányoknak a keretében gyűjtött 

nagyméretű hulladékok; 

 a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak a zonális átszállító állomásainak a 

működtetése/ügyintézése; 
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 a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak a szortírozása/átszállítása, a SMID 

projekt keretében létrehozott infrastruktúrával; 

 a vegyesen gyűjtött hulladékoknak a kezelése a Mechanikai Biológiai Kezelő Állomáson 

keresztül; 

 a zonális hulladéktározónak az ügyintézése. 

A fennebb felhozottak szellemében, kidolgozták és kifejti hatását a Maros megyei háztartási szilárd 

és hasonló hulladékok integrált hulladékgazdálkodási rendszernek a köztisztasági speciális díjának a 

bevezetésének és ügykezelésének a szabályzat, jóvá van hagyva a 2019. évi köztisztasági speciális 

díj is. Utólag a környezet alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely 

(1) bekezdés c) betű előírásaival, meghatározták, hogy a tározó kezelők ki kell fizessék a 

Környezeti Alap Igazgatóságának a körforgásos gazdasághoz való hozzájárulást, a települési 

hulladékokra, az építkezési és bontási hulladékokra, amelyek tárolással való kiiktatásra vannak 

szánva. 

Ezért a 2020. évbe szükség van intézkedésekre, amelyek a köztisztasági díjnak az értékét 

módosítják, figyelembe véve a következő szempontokat: 

- a körkörös gazdasághoz való hozzájárulás módosítása 30 lejről tonnánként 80 lejre/tonna, a 

hulladékok rendszerére vonatkozó 2011. évi 211. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 2018. évi 74. sz. Sürgősségi Rendelet, a csomagolóanyagok és a 

csomagolóanyagokból származó hulladékoknak a kezelési módjára vonatkozó 2015. évi 

249. sz. Törvény és a Környezeti Alapra vonatkozó 2005. évi 196. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet szerint. 

- a számításba vett 594.451 lakósról 592.206 lakósra, a Maros Megyei Statisztikai 

Igazgatóságnak az internetes oldala szerint. 

Az előbbiek szerint, 2020.01.01.-vel kezdődőleg, ennek a díjnak a szintje a fennebb bemutatott 

követelményekhez viszonyítva, a következőképpen változik: 

- Városi környezetbeli háztartási felhasználói díj: 9,70/személy/hónap; 

- Vidéki környezetbeli háztartási felhasználói díj: 1,78/személy/hónap; 

- Nem háztartási felhasználói díj: 473,49 lej/tonna; 

Mind amellett, hogy a normatív jellegű okirattervezeteknek a kidolgozási eljárásuknak a keretében, 

a közigazgatási hatóságnak kötelessége betartani az újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény legális előírásait, az adott helyzetben, szükség van 

a gyorsított eljárásnak az alkalmazására, a köztisztasági speciális díjnak a jóváhagyásának az 

érdekébe, mivel nagyon fontos, hogy ezeket alkalmazzák már 2020.01.01.-től, amelynek értelmébe 

alkalmazható az 52/2003. sz. Trövény 7. cikkely 13. bekezdés, a köztisztasági speciális díjnak a 

jóváhagyására vonatkozóan, a Maros megyében lebonyolított jellegzetes köztisztasági 

tevékenységeknek a szolgáltatásának az érdekébe. 

A kivételes körülmények, amelyek ennek a közigazgatási okiratnak a gyorsított eljárással való 

elfogadását befolyásolják, a következők megfontolásából erednek: 
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- a környezeti alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely (1) bekezdés 

c) betű előírásai, amelyek kimondják, hogy a tározóknak az ügyintézői ki kell fizessék, a 

Környezeti Alap Igazgatóságának, a tárolással való kiiktatásra szánt, települési hulladékok, 

építkezésekből és bontásokból származó hulladékok, körkörös gazdasági díját, a 2. mellékletben 

előírt értékek szerint. Ennek a mellékletnek az értelmében, 2020.01.01.-i dátummal kezdődőleg, a 

hozzájárulásnak a szintje 80 lej/tonnára módosul; A 2019. év folyamán, a megyei közhatóság és a 

helyi tanácsok szintjén elfogadták a Maros megyei háztartási szilárd és hasonló hulladékok integrált 

hulladékgazdálkodási rendszernek a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és 

ügykezelésének a szabályzat. 

- a 211/2011. sz. Törvény 17. cikkely 1. bekezdés g) betű, elrendeli a közigazgatási területi 

egységek helyi közigazgatási hatóságaik részére, ennek a hozzájárulásnak a díjba való bele 

foglalásának a kötelességét; 

- az utólag módosított és kiegészített, a 2006. évi 101. sz. Törvény 26. cikkely 4. bekezdés szerint, 

”A speciális illatékek és díjak értékét és rendszerét, a helyi közigazgatási hatóságok, az érvényes 

jogszabályok szerint határozzák meg, igazítják vagy módosítják.” 

- A megye szintjén, a Hulladékok Integrált Kezelési Rendszerét fokozatosan kivitelezték, ezért a 

települési hulladékok gyűjtési és szállítási tevékenységének a keretében, a tevékenységet az 1, 3, 4, 

5, 6, és 7 övezetekben kezdték el, a 2. övezet Marosvásárhely, nem működik, a szerződésnek az 

odaítélési licitje folyamatba van. 

A megyei díjnak a meghatározására vonatkozó késé ennek a ténynek is köszönhető. 

Tekintettel, a pillanatnyilag létező adatokra, valamint a valós helyzetre, a 2019. évre jóváhagyott 

díjnak a szintjét ki fogják igazítani a 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely (1) 

bekezdés c) betű előírásai szerint, a díj 2020. január 1.-től kötelezően érvénybe kell lépjen. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a következő határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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