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2022. február 28.-i 

30. számú HATÁROZAT 

A települések köztisztasági közszolgálatai terén egyes hatáskörök delegálására vonatkozó 2017. 

április 27.-i 61. sz. Maros Megyei Tanács Határozat kiegészítéséről 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022.02.24.-i 4950. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságnak a 4975/24.02.2022. sz. Szakjelentését, 

a Jogügyi szolgálatnak a 4987/24.02.2022. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a települések 

köztisztasági szolgáltatására vonatkozó 101/2006. sz. Törvény 32. cikkely „a” betű, valamint az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közösségi közhasznú szolgáltatások 

51/2006. sz. Törvény 10. cikkely (2) és (5) bekezdések és 48. cikkely (1) bekezdés előírásait, 

Tekintettel, a Maros Megyei Települések Köztisztasági Közszolgálat Szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 59/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, valamint az „ECOLECT 

MUREȘ” Közösségfejlesztési Társulás Statútumának 17. cikkely (3) bekezdés előírásaira, 

Számításba véve, az „ECOLECT MUREȘ” Közösségfejlesztési Társulás Statútumának 1. cikkely 

(3) és (5) bekezdés előírásait, 

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 rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A települések köztisztasági közszolgálatai terén egyes hatáskörök delegálására vonatkozó 

2017. április 27.-i 61. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz módosítva: 

1. A 2. cikkely (1) bekezdésben a második pötty után beiktatnak, egy új, az ADI Ecolect által, 

Maros Megye – annak tagjának, a nevébe és részére gyakorolt, delegált feladat és hatáskört, a 

következő tartalommal: 

 „Maros Megye – annak tagjának a nevébe és részére gyakorolja, az F Mellékletben – 

Büntetések a Maros megyei települések köztisztasági közszolgálatának a szabályzatához, 

meghatározott kihágások megállapítási és a büntetések alkalmazási hatásköreit gyakorolja.”. 
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II. cikkely A jelen határozatot közlik, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságnak, a Gazdasági Igazgatóságnak és az „ECOLECT MUREȘ” Közösségfejlesztési 

Társulásnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

                                               
ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  

 

 

4950/24.02.2022. sz. 

IX/B/1 akta 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A települések köztisztasági közszolgálatai terén egyes hatáskörök delegálására vonatkozó 2017. 

április 27.-i 61. sz. Maros Megyei Tanács Határozat kiegészítéséről szóló határozattervezethez 

 

A kivitelezési folyamatban levő Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszerének Projektje 

Maros megye minden lakójának szól, az általános célkitűzése egy új hulladékgazdálkodási rendszer 

kiépítése megyei szinten, az újrahasznosítható anyagok visszanyerésére – szortírozására – 

újrahasznosítására alapozva és a tározókba kiiktatott hulladékok mennyiségének csökkentése, a 

környezet és a lakósság egészségének megvédésének feltételei mellett. 

Ennek a Tervezetnek a keretében létrehozott teljes infrastruktúrát – amelynek a kedvezményezettje 

Maros Megye, delegált ügyintézéssel kell használatba adni – mint törvényes működési forma, a 

Maros Megyei Tanács következik, hogy elvégezze az összes törvényes eljárást ennek érdekébe, 

szerződő hatósági minőségben. 

A fennebb bemutatottak értelmében, megjegyezzük, hogy mostanig, a 2. Marosvásárhely övezethez 

tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok 

összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a 

delegálási szerződésének a kivételével, amely az aláírás előtti várakozási törvényes határidőben 

található, odaítélték a SMIDS tevékenységekhez tartozó delegálási szerződéseket. 

Az „ECOLECT MUREȘ” Közösségfejlesztési Társulás Statútumának 17. cikkely (3) bekezdés 

előírásait figyelembe véve, a Maros megyei SMIDS keretében létrehozott infrastruktúráknak a 

működtetésének az ügykezelési szolgálatainak a végzési módjának a felügyelete és ellenőrzése, a 

Társulás reszortjához tartozó feladatok, amelyeket gyakorolni fog, az annak értelmében, a megyei 

közhatóságoktól kapott mandátum alapján, a megyei közérdekű szolgálatok esetében. 

Ebben a ténybeli és jogi kontextusban, az ADI Ecolect Mureș részére kiszabott feladatok 

függvényében, a finanszírozási applikációban szereplő Projektnek, úgy az alapító okiratain, mint az 

intézményes felépítésen keresztül, a Maros Megyei Tanácsnak a 2017. április 27.-i 61. sz. 

Határozatával, a Társulás feladataként delegálták, a megbízói szerződések kivitelezésének a 

felügyeleti és ellenőrzési feladatainak egy sorát, viszont a kihágások megállapításának és a 

büntetések alkalmazásának az összetevőit elmulasztották átruháznia az ADI Ecolect Mureș részére. 

Viszont, az ADI Ecolect Mureș társulásra háruló feladatok, azaz delegált hatáskörök szerint, 

felügyeli és ellenőrzi, a megbízói szerződésekkel, a működtetők által vállalt kötelezettségek és 

feladatok betartási módját, a megye közigazgatási területi egységeinek a nevébe és részére, 

amelynek értelmében, bármely kihágást megállapító szervként, magától értetődően, a korrelatív 

büntetés alkalmazásában is kompetens kell legyen, szempont amelyből, ezt a feladatkört szükséges 

az ADI Ecolect Mureș társulásra ruházni – a helyi közhatóságnak a határozatával. 
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Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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