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MAROS MEGYEI TANÁCS 
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30548/21.11.2019. sz. 

 

 

 

2019. ______.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési 

és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, az ügykezelésének a delegálási 

szerződéseihez, az 1, 3, 4, 5, 6 és 7 övezetekre vonatkozó, egyes kiegészítő okiratoknak, a 

megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.11.21.-i 30547. sz. Jóváhagyási 

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

Szolgálatnak a 2019.11.22.-i 30561. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 2019.11.22.-i 

30651. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

211/2011. sz. Törvény, az utólag módosított és kiegészített, a csomagolóanyagoknak és a 

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

Törvény és az utólag módosított és kiegészített, a Környezeti alapra vonatkozó 196/2005. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet előírásait, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a hulladékok rendszerére 

vonatkozó 211/2011. sz. Törvény 17. cikkely (1) bekezdés „d” betű és az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel újraközölt, 51/2006. sz. Közhasznú közösségi szolgáltatások törvénye 42. 

cikkely (11) bekezdés rendelkezéseire, 

A Maros megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési 

és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, az ügykezelésének a delegálási 

szerződéseinek a 35. cikkelynek az 1, 3, 4, 5, 6 és 7 övezeteire vonatkozó előírásait alkalmazva, 

alátámasztva a 101/2006. sz. Köztisztasági szolgáltatási törvény 13. cikkellyel és az 51/2006. sz. 

Törvény 23. cikkely (1) bekezdés „b” betű 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 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési 

hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, az 
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ügykezelésének a delegálási szerződéseinek kiegészítő okiratait, az 1, 3, 4, 5, 6 és 7 övezetekre 

vonatkozóan, a jelen határozatnak a szerves részét képező 1-6 mellékletek szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy megszavazza az „Ecolect 

Mureș” Közösségi Fejlesztési Társulásnak a Közgyűlésén, az 1. cikkelyben előírt kiegészítő 

okiratoknak a jóváhagyását. 

3. cikkely Felhatalmazza az „Ecolect Mureș” Közösségi Fejlesztési Társulást, az Elnökén keresztül, 

hogy aláírja a delegálási szerződéseknek a kiegészítő okiratait, az 1. cikkelyben előírt feltételek 

szerint. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak 

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

Közgyűlésének a jóváhagyásának, az 1. cikkelyben véleményezett formába, a kiegészítő okiratokat. 

  

 

                                                                                                     
Paul Cosma 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

30547/21.11.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési 

és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, az ügykezelésének a delegálási 

szerződéseihez, az 1, 3, 4, 5, 6 és 7 övezetekre vonatkozó, egyes kiegészítő okiratoknak, a 

megkötésének a jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

Alkalmazva, az utólag módosított és kiegészített, a hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011. sz. 

Törvény, a csomagoló anyagoknak és a csomagoló anyagokból származó hulladékoknak a 

kezelésének a módjára vonatkozó 249/2015. sz. Törvény és az utólag módosított és kiegészített, a 

Környezeti alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseit, amelyek 

meghatározzák, hogy azoknak a hulladékoknak a kezelésének az esetleges költségeit, amelyekre a 

termelőnek a felelősségét alkalmazzák, leginkább a csomagoló anyagokra, a termelő kiterjesztett 

felelősségére vonatkozó kötelezettségeket kivitelező szervezetek (OIREP) által vannak fedezve, 

szükség van a hulladékgazdálkodási megbízói szerződéseknek a módosítására, ami ezeknek a 

költségeknek a kifizetési módját illeti. 

Ezért, a 211/2011. sz. Törvény 59. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, amint módosítva voltak a 

74/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel és tekintettel a tényre, hogy Maros megye szintjén egy 

integrált rendszert vezettek be, a Maros Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) ECOLECT, meg fog 

kötni egy a Maros megyei, a termelő kiterjesztett felelősségének a tárgyát képező hulladékoknak a 

költségeinek a fedezésére vonatkozó együttműködési protokollt. 

Ennek az értelmébe, szükség van arra, hogy ezeknek a költségeknek a fedezését a Maros ADI 

ECOLECT közvetítésével valósítsák meg, amely elvégzi a kifizetéseket a működtetőknek, az 

alkalmazandó díjak és az újrahasznosított/értékesített hulladékoknak a függvényébe, az illető 

összegeknek az átvétele után, a működtetők csökkentsék a kibocsátott számlákat, a közigazgatási 

területi egységek felé, az ADI-tól kapott összegekkel. 

Ennek a kifizetési rendszernek a megfelelő bevezetésének a biztosításának az érdekébe, 

meghatározzák a működtetőknek a kötelességét, hogy megküldjék, a számlának a kibocsátásának az 

alapját képező, igazoló okiratokkal együtt, azon dokumentumokat, amelyek biztosítják a 

hulladékoknak a nyomon követését. 

Hasonlóan, szükség van ezekhez a szerződésekhez egy kiegészítő okiratnak a megkötésére, a 

közhasznú közösségi szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény módosításának a 

következtébe is. Így, ennek a jogszabálynak a 42. cikkel (11) bekezdés előírásai szerint, amint az 

53/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel volt módosítva, a működtetőknek joguk lesz, hogy a 

bíróságon kérjék az elmaradásoknak a visszaszerzését, hogyha az elmaradt összegek, beleértve a 

kötbéreket, nem voltak kifizetve a számlázásnak a dátumától 45 napon belül, nincs szabályozva a 



szolgáltatásnak a felfüggesztésének a lehetősége, úgy ahogy előírta ennek a jogszabálynak az előző 

formája. 

Ugyanakkor, a hulladékok kezelésének a megyei integrált rendszerének a keretében, a hulladék 

kezelési és eltávolítási infrastruktúráknak a működtetési szerződéseiben leírtak szerint, azoknak a 

begyűjtött hulladékoknak a helyzetének a szabályozásának az érdekébe, amelyek nem teljesítik a 

rendeltetésükre álló berendezéseknek az elfogadási feltételeit, szükség van megjegyezni a 

begyűjtési szerződések keretében, a kötelezettséget, az összes költségeknek a vállalására 

vonatkozóan, a begyűjtést működtető által, az átszállítás érdekébe, a megfelelő berendezésekhez. 

Hasonlóan, a 7. övezet – Mezőrücs ügykezelés delegálási szerződést illetően, a Mezőrücs-i 

átszállító állomáshoz tartozó javaknak a tulajdonjogának, Maros megye részére való átutalásának a 

következtében, szükség van a jutalékok haszonélvezőjére vonatkozó záradékoknak a módosítására, 

Maros Megyének a javára, úgy a begyűjtési tevékenységre vonatkozó záradékét, mint a szortírozási 

tevékenységnek a záradékét. 

A fennebb bemutatottak értelmében, javasoljuk Megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

Elnök 

Péter Ferenc 
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