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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

27094/23.10.2019. sz. 

 

 

 

2019. ______.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A „Maros megyei termelőnek a kiterjesztett felelősségének tárgyát képező hulladékok kiadásainak 

a fedezéséről szóló Együttműködési protokollnak” a véleményezésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.10.23.-i 27084. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság – Regionális Fejlesztési 

Szolgálatnak a 2019.10.23.-i 27162. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 2019.10.25.-i 

27462. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

211/2011. sz. Törvény 59. cikkely (3), (4) és (5) bekezdés rendelkezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a csomagolóanyagoknak és a csomagolóanyagokból származó 

hulladékoknak a gazdálkodási módjára vonatkozó 249/2015. sz. Törvény 20. cikkely (8) és (9) 

bekezdések előírásainak alapján, 

A Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulásnak a Statútumának a 17. cikkely (2) bekezdés ”g” 

és ”l” betű, 20. cikkely (3) bekezdés és a 21. cikkely (2) bekezdés szabályozásai szerint, 

A Közigazgatási Törvénykönyv 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) 

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

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, az 1. sz. mellékletben előírt a „Maros megyei termelőnek a kiterjesztett 

felelősségének tárgyát képező hulladékok kiadásainak a fedezéséről szóló Együttműködési 

protokollt”. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulásnak az Elnökét – Péter 

Ferenc urat, hogy aláírja a Társulásnak a nevébe és részére az Együttműködési protokollt, a termelő 

kiterjesztett felelősségének a tárgyát képező hulladékoknak a felelősségeinek az átvételére 

megnevezett szervezeteknek a képviselőjével/képviselőivel, amelyek kifejezik a szándékukat, hogy 

együttműködjenek a Maros ADI Ecolect-tel, a 2019. évbe és a következő évekbe, beleértve a 

megkötésre kerülő protokolloknak a határidejének a kibővítését. 
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3. cikkely A jelen határozatot közlik a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak 

és a ”Maros Ecolect” Közösségi Fejlesztési Társulásnak, amely aláveti a protokollt, a Részvényesek 

Közgyűlésének, jóváhagyásra. 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Maros megyei termelőnek a bővített felelősségének tárgyát képező hulladékok kiadásainak a 

fedezéséről szóló Együttműködési protokollnak” a véleményezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Figyelembe véve, a hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011. sz. Törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 2018. július 17.-i 74. sz. Sürgősségi Rendeletnek, a csomagolóanyagoknak és 

a csomagolóanyagokból származó hulladékoknak a gazdálkodási módjára vonatkozó 249/2015. sz. 

Törvény és a Környezetvédelmi alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

előírásait, szükség van egy együttműködési formának a megkötésére, olyan szervezetekkel, 

amelyek kivitelezik a termelő kiterjesztett felelősségére vonatkozó kötelezettségeket (továbbá 

OIREP) az egyéni irányelveket alkalmazó normatív jogszabályokkal meghatározott célkitűzéseknek 

a teljesítésének az érdekébe. 

A követett fő cél, a csomagolóanyag hulladékok kezelésének az összes költségeit az OIREP-ek által 

legyenek ki fizetve és nem a szolgáltatásnak a haszonélvezői által, az újrahasznosított 

mennyiségeknek a függvényébe. 

Figyelembe véve, hogy Maros megye területén a hulladék gazdálkodási rendszer, egy integrált 

rendszer, amelyben az ADI ECOLECT-nek a kötelessége a köztisztasági működtetők 

tevékenységének a felügyelete, az lesz a felelős az OIREP-ek által a kifizetések elvégzéséhez 

szükséges összes adatoknak az összegyűjtéséért, a mennyiségeknek és a működtetőknek a 

jellegzetes tevékenységi jelentéseik alapján, amelyek lehetővé teszik az újrahasznosított 

csomagolóanyag hulladékoknak a nyomon követésének a biztosítását. A kifizetés kell fedezze a 

csomagolóanyag hulladékoknak a kezelési költségeit, a működtetők által alkalmazott díjak alapján. 

Hasonlóan, a törvényes előírások szerint, az OIREP-ek biztosítani fogják egyes a közönségnek az 

informálására és nevelésére irányuló kampányoknak a kifizetését is, az utólag módosított és 

kiegészített 249/2015. sz. Törvény 20. cikkely (8) és (9) bekezdések szerint begyűjtött használt 

csomagolóanyagokért 40 lej/tonna maximális értébe, a szervezetnek átutalva. 

A protokoll megkötésének a pillanatába, figyelembe veszik, hogy a kezelési költségeknek a 

fedezésének a kifizetési határideje minél kisebb legyen, megerősítve az 51/2006. sz. Törvény 42. 

cikkely 9 bekezdés előírásaival, vagy közvetlenül a működtetőnek, vagy a társulás közvetítésével 

lesznek elvégezve. 

A 2450/15.10.2019. sz. átirattal a Maros ADI ECOLECT megküldte a Protokollnak a modelljét, 

amelyet alá fognak írni azokkal a szervezetekkel, amelyek kivitelezik az engedélyezett termelőknek 



a kiterjesztett felelősségére vonatkozó kötelezettségeket, amely alá van vetve a Maros Megyei 

Tanácsnak véleményezésének. 

 

Elnök 

Péter Ferenc 
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