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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

  

 

2021. február 25.-i 

21. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei háztartási szilárd és hasonló Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszernek, a 

finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a 

szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 77/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének 

a módosítására és a 2021. évi köztisztasági speciális díjnak a jóváhagyásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Összeülve, a 2021. február 25.-i soros ülésen, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 3584/09.02.2021. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 3587/09.02.2021. sz. Szakjelentését, a Gazdasági 

Igazgatóság 3590/09.02.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 3592/09.02.2021. sz. 

Jelentését és a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel: 

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

30. cikkely; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 101/2006. sz., a településeknek a 

köztisztasági törvényének a 6. cikkely (1) bekezdés „k” betű és 26. cikkely (1) bekezdés; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a hulladékok rendszerére vonatkozó 

211/2011. sz. Törvény 17. cikkely (1) bekezdés ”g” betű; 

- 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 „j” betű; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a Környezeti alapra vonatkozó, 196/2005. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet, 9. cikkely (1) bekezdés „c” betű; 

- A Maros megye összes Közigazgatási Területi Egysége által, 2009. 11. 02.-i dátummal megkötött 

társulási szerződés 17. cikkely előírásaira, 

Betartva, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozatalnak az áttekinthetőségére vonatkozó, 52/2003. 

sz. Törvény által szabályozott eljárásokat.  

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”c” 

betű és (5) bekezdés „m” betű által, valamint a 182. cikkely előírásainak alapján, 

határoz: 
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1. cikkely A Maros Megyei Tanács 77/2019. sz. Határozatának a Melléklete módosul és a jelen 

határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

2. cikkely Jóváhagyja a 2021. 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: 12,22 lej/személy/hónap, HÉA-val együtt 

(amelyből a megyei összetevő 4,83 lej + HÉA, helyi összetevő 5,44 lej + HÉA);  

- Háztartási felhasználói díj, falusi környezet: 6,05 lej/személy/hónap, HÉA-val együtt 

(amelyből a megyei összetevő 2,39 lej + HÉA, helyi összetevő 2,70 lej + HÉA);  

- Nem háztartási felhasználói díj: 631,49 lej/tonna, HÉA-val együtt (amelyből a megyei 

összetevő 249,41 lej + HÉA, helyi összetevő 281,25 lej + HÉA);  

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 szabályzatának a módosításait 

és a 2021. 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 való közzététellel, közlik a MAROS ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulásnak, 

valamint a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Regionális Fejlesztési és Pályázat 

Kivitelezési Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

   

 

3584/09.02.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyei háztartási szilárd és hasonló Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszernek, a 

finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a 

szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 77/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének 

a módosítására és a 2021. évi köztisztasági speciális díjnak a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A „Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer” Projektnek megkötött társulási 

szerződéssel, amelyet a megye közigazgatási területi egységeinek a képviselői aláírtak, az 

ECOLECT MURES Közösségi Fejlesztési Társulásba (ADI Ecolect Mures) társulva, a 17. cikkely 

– a begyűjtési, szállítási, szortírozási, komposztálási és raktározási szolgálatoknak, a 

finanszírozásának, a biztosításának az érdekébe, a felek közös megegyezésre határoznak, hogy 

megállapítsák, a törvény szerint, ezen szolgáltatásoknak a haszonélvezői (házi vagy nem házi 

felhasználók) által fizetendő speciális díjakat. 

A Maros Megyei Tanács 77/27.06.2019. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros megyei háztartási 

szilárd és hasonló hulladékok integrált gazdálkodási rendszernek, a finanszírozásának a 

köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatát. 

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 projekt, 

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

Következésképpen, szükség van a fennebb említett Szabályzatnak a módosítására és kiegészítésére, 

aminek értelmébe, a jelen beszámoló mellékletében, összehasonlítással, bemutatásra kerül, a 

jelenlegi forma, a javasolt módosítások és azoknak a megindokolásai. 

Lényegébe, ez az intézkedés köszönhető: 

 a köztisztasági szolgálatot szabályozó jogszabályokban történt módosításoknak; 

 a Csomagolóanyag gyártók kiterjesztett felelősségét kivitelező szervezetek (OIREP) által, 

bizonyos költségeknek a fedezésére vonatkozó, egyes előírásoknak a bevezetésének a 

szükségességének; 

 egyes szerkesztési hibák kijavításának; 

 a bírságoknak a bevezetésének; 



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 

 a személyes jellegű adatoknak a feldolgozására és ezen adatoknak a szabad forgalmára 

vonatkozó előírások bevezetésének; 

 az Európai Alapok Minisztériuma által aktualizált, a lakossági tűréshatár szintekre 

vonatkozó értéktáblázatok bevezetésének. 

A 2021. évi köztisztasági speciális díj kiszámításának érdekébe, tekintettel voltak a 2020. év 

folyamán végzett megfigyelések következtében született adatokra. 

Ezek szerint, a 2021. évi köztisztasági díjak szintje a következő lesz: 

- Háztartási felhasználói díj, városi környezet: 10,27 lej/személy/hónap + HÉA (amelyből a 

megyei összetevő 4,83 lej + HÉA, helyi összetevő 5,44 lej + HÉA); az összérték HÉA-val 

együtt 12,22 lej/személy/hónap; 

- Háztartási felhasználói díj, falusi környezet: 5,09 lej/személy/hónap + HÉA (amelyből a 

megyei összetevő 2,39 lej + HÉA, helyi összetevő 2,70 lej + HÉA); az összérték HÉA-val 

együtt 6,05 lej/személy/hónap; 

- Nem háztartási felhasználói díj: 530,66 lej/tonna + HÉA (amelyből a megyei összetevő 

249,41 lej + HÉA, helyi összetevő 281,25 lej + HÉA); az összérték HÉA-val együtt 631,49 

lej/tonna; 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a következő határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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