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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. július 30.-i 

122. számú HATÁROZAT 

Maros megye Településeinek a Köztisztasági Közszolgálatának, a Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó 59/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.06.12.-i 15.385. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, Maros megye Településeinek a 

Köztisztasági Közszolgálatának, a Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezethez, 

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

közösségi szolgálatokra vonatkozó 51/2006. sz. 8. cikkely (3) bekezdés ”i” betű, 22. cikkely (4) 

bekezdés rendelkezéseit, 

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

vonatkozó 211/2011. sz. Törvény 17. cikkely, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a csomagolóanyagokból származó hulladékok kezelésének a módjára vonatkozó 

249/2015. sz. Törvény, az utólag módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a 

Környezetvédelmi alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a települések köztisztasági 

szolgáltatására vonatkozó 101/2006. sz. Törvény 6. cikkely (1) bekezdés ”h” betű előírásai alapján, 

Tekintettel, a 82/2015. sz. ANRSC Elnöki Rendelettel jóváhagyott, a települések köztisztasági 

szolgálatának, a Keretszabályzatának az előírásaira, 

Az ADI „Ecolect Mures” Statútumának a 17. cikkely (3) bekezdés 20. pont szabályozásai szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárások betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés ”m” 

betűvel és a 175. cikkellyel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,  

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros megye Településeinek a Köztisztasági Közszolgálatának, a Szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozó 59/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. Melléklete 

módisítva és kiegészítve lesz a melléklet szerint, amely a jelen okiratnak a szerves része. 

II. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács elnökét, hogy az „Ecolect Mures” 

Közösségfejlesztési Társulás Részvényeseinek a Közgyűlésén, megszavazza a Maros megye 
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Településeinek a Köztisztasági Közszolgálatának, a Szabályzatának a módosítását és kiegészítését, 

a jelen határozat I. cikkelye szerint. 

III. cikkely Jelen határozatot közlik az „Ecolect Mures” Közösségfejlesztési Társulásnak és a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságával. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

15.385/12.06.2020. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye Településeinek a Köztisztasági Közszolgálatának, a Szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó 59/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről 

szóló határozattervezethez 

 

Maros megye összes közigazgatási területi egysége társult azzal a céllal, hogy kivitelezzék a 

Regionális Fejlesztési Európai Alapból (FEDR), az Európai Unió által finanszírozott, a „Maros 

megyei Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszerének” (SMIDS) beruházási projektjét. 

A köztisztasági szolgálat ügykezelésének a delegálása, az „Ecolect Mures” Közösségi Fejlesztési 

Társulás (ADI) által van elvégezve, a Projektben meghatározott 7 övezetre, a társult tagok által 

annak értelmében adott speciális mandátumok alapján. 

Maros megye Településeinek a Köztisztasági Közszolgálatának a Szabályzata, meghatározza a 

hulladék gazdálkodási rendszer működési elveit és feltételeit, tekintettel a Maros megyei SMIDS 

projektnek a települési hulladékok összegyűjtésére, szállítására, kezelésére, újrahasznosítására, 

értékesítésére és/vagy tárolására vonatkozó előírásaira, a környezet és a lakósság egészségének a 

védelmének, a feltételeinek a betartásával. 

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó országos jogszabályzatban történt utólagos módosítások miatt 

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

utólag módosított és kiegészített, a csomagolóanyagokból származó hulladékok kezelésének a 

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

alapra vonatkozó 196/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet) és a Maros megyei köztisztasági 

szolgálat jellegzetes tevékenységeinek azon jogszabály módosításokkal való korrelálásának a 

szükségessége miatt, valamint azoknak a korrelálásának a szükségessége a SMIDS infrastruktúra 

működtetési szerződéseknek az előírásaival, amelyeket odaítéltek, szükség van a Maros Megyei 

Tanács 59/21.04.2016. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros megye Településeinek a 

Köztisztasági Közszolgálatának, a Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére. 

A szabályozás harmonizálásának az érdekébe az egész megyének a területére, a jelen okirathoz 

mellékelt közigazgatási okirattervezettel, javasoljuk a megyei közhatóságnak a képviselőjének egy 

speciális mandátummal való megbízását, hogy megszavazza az ADI „Ecolect Mures” 

Részvényeseinek a Közgyűlésén a Maros megye Településeinek a Köztisztasági Közszolgálatának, 

a Szabályzatának a módosított formáját, amelyet jóvá fognak hagyni. 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatásban az átláthatóságra vonatkozó 52/2003. sz. 

Törvény előírásai szerint, az új szabályzat nyilvános vitára volt bocsátva, a  __________ -i 

közlemény szerint, úgy a közhatóságnak a székhelyén, mint a Maros Megyei Tanácsnak a www. 

cjmures.ro internetes oldalán, illetve a helyi sajtóban. 
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A fennebbiek értelmében, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű előírásai 

szerint, megerősítve az (5) bekezdés „m” betűvel, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra ezt a 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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