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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 

35641/22.12.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

KÖZLEMÉNY 

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan 

 

Ma, 2021. december 22.-én, a Maros Megyei Tanács közli, a következő normatív jellegű 

okirattervezetre vonatkozó, nyilvános konzultáció eljárásának a megnyitását: A 2022. évre, Maros 

megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Ügykezelési Rendszer 

finanszírozásának érdekébe, a köztisztasági speciális díj szintjének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezet. 

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 

 A javasolt normatív jellegű okirat elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási 

beszámolóját; 

 A Regionálisfejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságnak a szakjelentése; 

 A Gazdasági igazgatóságnak a szakjelentését; 

 A Jogügyi szolgálatnak a jelentését. 

A dokumentáció elemezhető: 

 az intézménynek az internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a Normatív jellegű 

határozattervezetek szakaszban; 

 az intézménynek a székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz., 1. iroda; 

 az okirattervezetet meglehet szerezni, másolatként, az Intézménynek az Iktatójába 

megküldött kérés alapján. 

A nyilvános konzultációnak alávetett okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű, javaslatokat, 

indítványokat és véleményeket, 2022. január 2.-ig lehet benyújtani: 

 az intézmény honlapján elérhető, online űrlapon, amely a „Relații și informații publice – 

Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog 

îmbunătățit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri 

néven; 

 mint elektronikus formátumú üzenet, a következő elektronikus postai címre: 

cjmures@cjmures.ro; 

 postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 

 az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A 2022. évre, Maros megyében, a 

Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Ügykezelési Rendszer finanszírozásának 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro
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érdekébe, a köztisztasági speciális díj szintjének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet 

közvitájára vonatkozó javaslatok”. 

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek 

(Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 

Az írásban megfogalmazott és megküldött javaslatoknak az elutasítása, írásba lesz megindokolva. 

Az érdeklődők számára, lehetőség van egy olyan gyűlés megszervezésére is, amelyen a 

jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, abban az esetben, ha ezt egy törvényesen 

létrehozott egyesület vagy más közhatóság írásban kéri 2022. január 2-ig. 

További információk a következő elérhetőségen kérhetők, telefon: 0265/263211, 1273-as belső 

szám, email: cie@cjmures.ro címen, kapcsolattartó: Sorin Stan. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

35388/21.12.2021. sz.  

 

2021. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 2022. évre, Maros megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Gazdálkodási 

Rendszer finanszírozásának érdekébe, a köztisztasági speciális díj szintjének a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 35357/21.12.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 35518/21.12.2021. sz. Szakjelentését, a 

Gazdasági Igazgatóság 35508/21.12.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

35535/21.12.2021. sz. Jelentését és a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel: 

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

köztisztasági törvényének a 26. cikkely és 27. cikkely előírásaira; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú közösségi 

szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely (3) bekezdés „j” betű előírásaira; 

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

Kormányrendelet előírásaira; 

- A Környezeti alapba fizetendő hozzájárulások és díjak számolási metodológiájának a 

jóváhagyására vonatkozó 578/2006. sz. környezeti és vízgazdálkodási miniszteri rendelet 

előírásaira; 

- Az utólag módosított és kiegészített, az Európai Uniótól jövő nem visszatérítendő pénzügyi 

támogatásban részesülő, a közszolgálati infrastruktúra fejlesztő projektek karbantartási, 

helyettesítési és fejlesztési alapnak a létrehozására, feltöltésére és használatára vonatkozó 198/2005. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásaira; 

- 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 előírásaira; 

Figyelembe véve, az ECOLECT MURES Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI Ecolect Mures) 

4057/02.12.2021. sz. átiratát. amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 33.522/03.12.2021. sz. alatt 

iktattak, 

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

Törvény 7. cikkely (13) bekezdését, 

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

társulási szerződés 17. cikkely előírásait véve számításba,  
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A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „m” betű által, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 2022. 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: 13,74 lej/személy/hónap (HÉA-val együtt), 

amelyből a megyei összetevő 6,46 lej/hónap és a helyi összetevő 7,28 lej/hónap;  

- Háztartási felhasználói díj, falusi környezet: 6,18 lej/személy/hónap (HÉA-val együtt), 

amelyből a megyei összetevő 2,90 lej/hónap és a helyi összetevő 3,28 lej/hónap; 

- Nem háztartási felhasználói díj: 592,07 lej/tonna (HÉA-val együtt), amelyből a megyei 

összetevő 278,27 lej/tonna és a helyi összetevő 313,80 lej/tonna; 

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

ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulásnak a Nagy Gyűlésén, a 2022. évi köztisztasági speciális 

díjnak a szintjét, amelyet a jelen határozat 1. cikkely szerint hagytak jóvá. 

3. 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 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 
 

   

 

 

35357/21.12.2021. sz. 

I/D/3 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2022. évre, Maros megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Gazdálkodási 

Rendszer finanszírozásának érdekébe, a köztisztasági speciális díj szintjének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A „Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer” Projektnek a társulási szerződése, 

amelyet a megye közigazgatási területi egységeinek az összes képviselői aláírtak, az ECOLECT 

MURES Közösségi Fejlesztési Társulásba (ADI Ecolect Mures) társulva, a 16. cikkelye előírja, 

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

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

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

házi felhasználók) által fizetendő speciális díjakat. 

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 projektnek a 

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

A 2019. év folyamán, az ECOLECT MURES Közösségi Fejlesztési Társulás tagjai közül mindenik 

közigazgatási területi egység jóváhagyta a Maros megyei háztartási szilárd és hasonló hulladékok 

integrált gazdálkodási rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a 

bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatát, majd utólag jóváhagyták évente, a 2020. és 2021. 

évi köztisztasági speciális díjnak a szintjét. 

Maros megyében, a köztisztasági speciális díjat, létrehozzák, hogy az alkalmazásának a 

következtében bejött jövedelemmel és annak a teljes felhasználásával, a következő köztisztasági 

szolgáltatási tevékenységeket tartsák fenn: 

 a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak (kereskedelmi tevékenységből, 

iparból és intézményekből származó) külön gyűjtés és szállítása, beleértve a frakciókat, 

külön gyűjtve, anélkül, hogy érintenék az elektromos és elektronikus felszerelések, elemek 

és akkumulátorok, hulladékainak a folyamatát; ide vannak számolva a veszélyes, háztartási 

hulladékok és a gyűjtési kampányok keretében gyűjtött terjedelmes hulladékok; 

 a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak a zonális átszállító állomásoknak a 

működtetése/ügykezelése; 

 a települési hulladékoknak és a hasonló hulladékoknak a szortírozása/átszállítása, a SMID 

projekt keretében létrehozott infrastruktúrán keresztül; 
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 a vegyesen gyűjtött hulladékoknak a kezelése a Mechanikai és Biológiai Kezelési 

Állomáson keresztül; 

 a Zonális hulladék lerakatnak az ügykezelése. 

A fennebb említettek szellemében, ki volt dolgozva és érvényes a Maros megyei háztartási szilárd 

és hasonló hulladékok integrált gazdálkodási rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági 

speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a szabályzat.  

Utólag, a környezeti alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely (1) 

bekezdés c) betű előírásaival, meghatározták, hogy a tározók ügykezelői ki kell, fizessék a 

Környezeti Alap Igazgatóságának, a tárolással, kiiktatásra szánt, települési hulladékok, építkezési és 

bontási hulladékok körforgásos gazdasági hozzájárulásukat. 

A 2022. évi köztisztasági speciális díjnak a kiszámításának az érdekébe, figyelembe voltak véve a 

2021. év folyamán végzett felügyelet következtében született adatok. 

Ezért, a 2022. évbe a köztisztasági díj szintje a következő lesz: 

- Háztartási felhasználói díj, városi környezet: 13,74 lej/személy/hónap (HÉA-val együtt), 

amelyből a megyei összetevő 6,46 lej/hónap és a helyi összetevő 7,28 lej/hónap;  

- Háztartási felhasználói díj, falusi környezet: 6,18 lej/személy/hónap (HÉA-val együtt), 

amelyből a megyei összetevő 2,90 lej/hónap és a helyi összetevő 3,28 lej/hónap; 

- Nem háztartási felhasználói díj: 592,07 lej/tonna (HÉA-val együtt), amelyből a megyei 

összetevő 278,27 lej/tonna és a helyi összetevő 313,80 lej/tonna; 

Figyelembe véve a fennebbieket, jóváhagyásra javasoljuk a következő határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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