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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. május 27.-i 

91. számú HATÁROZAT 

A 2020-2025-ös időszakra, Maros megyének a Hulladékgazdálkodási Megyei Tervének a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 11633/29.04.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 11711/04.05.2021. sz. Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 11758/04.05.2021 sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel: 

- a hulladékok gazdálkodásának a megyei terveinek a kidolgozásának, felügyeletének, 

értékelésének és átvizsgálásának, a metodológiájának a jóváhagyására vonatkozó 

140/14.02.2019. sz. Környezetminisztériumi Rendeletnek az előírásait, 

- az utólag módosított és kiegészített, a tervek és programok környezeti értékelésének a 

kivitelezési eljárásának a meghatározására vonatkozó 1076/2004. sz. Kormányhatározat 

előírásaira, 

- a 2014-2020-as hulladékgazdálkodási országos stratégia jóváhagyására vonatkozó 870/2013. 

sz. Kormányhatározat előírásaira, 

- a Hulladékgazdálkodási országos tervnek a jóváhagyására vonatkozó 942/2017. sz. 

Kormányhatározat előírásaira, 

Figyelembe véve, a 2020-2025-ös időszakra, a Maros Megyei Hulladékgazdálkodási Megyei 

Tervnek a környezeti engedélyét kibocsátó, 8724/16.03.2021. sz. Döntését, a Maros Megyei 

Környezetvédelmi Ügynökségnek, valamint a 3/26.04.2021. sz. Környezeti véleményezést, 

Számításba véve, az utólag módosított és kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó 

211/2011. sz. Törvény 25. cikkely, 37. cikkely, 39-42. cikkelyek, 44. cikkely előírásait, 

Betartva, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal 

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 „b” betű, alátámasztva a (3) bekezdés „d” 

betűvel, valamint a 182. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a 2020-2025-ös időszakra, Maros megyének a Hulladékgazdálkodási 

Megyei Tervet, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 
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2. cikkely Jelen határozatot köztudomásra hozzák, a Maros Megyei Tanács székhelyén való 

kifüggesztéssel és a www.cjmures.ro internetes oldalon való megjelenítéssel és közlik a Regionális 

fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatósággal, a Gazdasági igazgatósággal és az „Ecolect 

Mureş” Közösségi Fejlesztési Társulással, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

   

11633/29.04.2021 sz. 

VI/D/3 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2020-2025-ös időszakra, Maros megyének a Hulladékgazdálkodási Megyei Tervének a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezetre vonatkozóan 

 

A 2008/2013-as programállási időszakra, Maros megye szintjén ki volt dolgozva a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó terv a 2008. év folyamára, amelynek alapján, a Maros Megyei 

Tanács összeállította és kivitelezte a Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszerének 

(SMIDS Mureș) a projektjét, amelyet Európai Uniós alapokból a 2007-2013-as Környezeti Ágazat 

Operatív Programja keretében finanszíroztak. 

A Környezet Minisztérium által, a 2014-2020-as időszakra, a Hulladékok Gazdálkodásának az 

Országos Stratégiájának a jóváhagyására vonatkozó 870/2013. sz. Kormányhatározat és a 

Hulladékok Gazdálkodására vonatkozó Országos Terv jóváhagyására vonatkozó 942/2017. sz. 

Kormányhatározat elfogadásával, a hulladékok gazdálkodására vonatkozó országos stratégián 

végzett módosításoknak a következtébe, megszületett a szükséges előfeltétele, az addig kidolgozott, 

a hulladékok gazdálkodásának a megyei terveinek az átvizsgálásához. 

Az utólag módosított és kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011. sz. Törvény 

előírásai szerint, a megyei tanácsok együttműködve a környezetvédelmi megyei ügynökségekkel, 

kötelesek kidolgozni a hulladékok gazdálkodásának a megyei tervét (PJGD). 

A 2019. év folyamán, a hulladékok gazdálkodásának a megyei terveinek a kidolgozásának, 

felügyeletének, értékelésének és átvizsgálásának, a metodológiájának a jóváhagyására vonatkozó 

140/14.02.2019. sz. Környezetminiszteri Rendeletnek, a 295/17.04.2019. sz. Hivatalos közlönyben 

való közzétételének a következtébe, elindították az új, a 2020-2025-ös időszakra szóló, a 

hulladékok gazdálkodásának a megyei tervének a kidolgozási eljárását. 

Ennek a stratégiai dokumentumnak, kulcs szerepe van a hulladékok gazdálkodásának a 

fejlesztésében, a fő célja, a szükséges intézkedéseknek a megállapítása, a hulladékgazdálkodási 

megyei rendszer működésének a feljavításának az érdekébe, amelyet a Maros megyei Szilárd 

Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszerével vezettek be, valamint annak a jövőbeli fejlődési 

irányainak a meghatározása. 

A hulladékok gazdálkodásának a megyei terv (PJGD), csak a települési hulladékok részére 

határozza meg és elemzi a hulladékgazdálkodás alternatíváit, mivel ez az egyedüli hulladék 

folyamat, amelyre kezelőállomásokat határoztak meg a Maros megyei Szilárd Hulladékok Integrált 

Gazdálkodási Rendszer projektjének keretében. A többi hulladék folyamatok, a termelők széleskörű 

felelősségeik hatása alá tartoznak vagy a hulladékgeneráló felelősségkörébe tartóznak. 
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Hasonlóan, a Hulladékgazdálkodási Megyei Terv hozzájárul, a terv tárgyát képező 

hulladékgazdálkodás terén, a beruházási szükségletnek és politikának a meghatározásához, alapként 

szolgál, a megye szintjén, a hulladékok integrált gazdálkodási rendszernek a fenntartásához és 

fejlesztéséhez, valamint a hulladékgazdálkodás terén, a beruházási tervek kidolgozásának az 

érdekébe, az Európai Uniós alapokból származó finanszírozásoknak a megszerzéséért. 

A kidolgozás után, a 2020-2025-ös időszakra, Maros megyének a Hulladékgazdálkodási Megyei 

Terv, teljesítette az összes, a környezeti értékelési eljárás lépéseit, megszerezve a Maros Megyei 

Környezetvédelmi Ügynökség által kibocsátott 3/26.04.2021. sz. Környezeti engedélyt. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra, a jelen okirathoz mellékelt 

közigazgatási okirattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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