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2018/________ számú HATÁROZAT 

egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-

as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről 

szóló megbízási szerződés 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a _______________-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egyes tanulmányok, valamint 

Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei 

hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 1-es számú 

kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a 2006/51-es számú, a közszolgáltatásokra vonatkozó utólag módosított és kiegészített 

törvényt, 

- a 2006/101-es számú, a települések köztisztasági közszolgáltatására vonatkozó újraközzétett, 

utólag módosított és kiegészített törvényt, 

- a 2011/211-es számú, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó utólag módosított és kiegészített 

törvényt, 

- a 2006/105-ös számú törvénnyel jóváhagyott, 2005/196-os számú, a Környezetvédelmi Alapra 

vonatkozó utólag módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendeletet, 

- a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 2011/211-es számú törvény, a csomagolóanyagok és a 

csomagolóanyag-hulladékok kezeléséről szóló 2015/249-es számú törvény, és a Környezetvédelmi 

Alapra vonatkozó 2005/196-os számú sürgősségi kormányrendelet módosítására és kiegészítésére 

vonatkozó 2018/74-es számú sürgősségi kormányrendelet III. szakaszát, 

- a Közművek Közszolgáltatások Országos Kezelői Hatóság 2007/109-es számú rendeletét, a 

települések köztisztasági közszolgáltatásánál alkalmazott díjszabások megállapítására és módosítására 

vonatkozóan, 

- 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási 

szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 7. szakaszának „b” betűjét, 35. és 36. szakaszát, 

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület 

társulási szerződésének 14. szakaszát, 

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület 

Alapszabályzata 17. szakasza (3) bekezdésének „e” betűjét, összevetve a 22. szakasza (1) bekezdésével, 

valamint 18. szakasza (2) bekezdésének 10-es pontját, 

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület 

2018.10.29/163-as számú átiratát, amelyet Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2018.10.29/10410-es 

szám alatt iktattak, 



betartva a 2003/52-es számú, újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára 

vonatkozó Törvény által előírt eljárásokat,  

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt helyi 

közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése „f” betűje és a 97. szakasz (1) bekezdése értelmében, 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a 2018.10.22/153-as számú tanulmányt Barót város felvételéről a 

Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerbe, amelyet a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület készített és a 2018.10.29/163-as számú 

átiratával nyújtott be, és Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2018.10.29/10410-es szám alatt 

iktattak, az 1-es számú mellékletnek megfelelően. 

2. Szakasz – Jóváhagyja a 2018.10.29/162-es számú tanulmányt az ECO BIHOR Kft. által 

kérvényezett, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer egyes díjszabásai, valamint a 

megbízási szerződés egyes előírásai módosítására vonatkozóan, amelyet a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület készített és a 2018.10.29/163-as számú 

átiratával nyújtott be, és Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2018.10.29/10410-es szám alatt 

iktattak, a 2-es számú mellékletnek megfelelően. 

3. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-

as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló 

megbízási szerződés 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetét, a 3-as számú melléklet szerint. 

4. Szakasz – Felhatalmazza VánczaTibor-István urat, Kovászna Megye képviselőjét a Kovászna 

Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésében, hogy 

szavazzon Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna 

megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 1-es 

számú kiegészítő okiratának elfogadására, annak a 3 számú melléklet szerinti formában. 

5. Szakasz – Az 1-3-as számú mellekletek a jelen határozat szerves részét képezik. 

6. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a 4. 

szakaszban nevesített személyt bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2018. ______________ 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 
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ELNÖK 

Ikt. szám: 10462/2018.10.30. 

 

 

 

INDOKLÁS 

egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 

2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási 

szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetének 

jóváhagyásáról 

 

 

 

 

 

Az Európai Úniós Csatlakozási szerződés előírásainak megfelelően Románia vállalta 

egyes kötelezettségek betartását, mint: a municípiumi biológiailag lebontható hulladékok 

tárhelyének csökkentését (199/31/CE Irányelv a hulladéktározókra vonatkozóan), a 

csomagolóanyagokból származó hulladékok újrafelhasználása és értékesítése (94/62/Ce Irányelv 

a csomagolóanyagokból származó hulladékokra vonatkozóan), valamint a municípiumi 

hulladékok újrafelhasználásának és újrafeldolgozásának előkészítése (2008/98/Ce Irányelv a 

hulladékokra vonatkozóan). 

Az Irányelvekkel kapcsolatos határidők nem betartása esetében az Európai Bíróság 

büntetések alkalmazását rendelheti el, amelyek végső soron a területi-közigazgatási egységeket 

fogják terhelni, hiszen az előírások betartása ezek kötelezettége, a 2006/51-es számú, a 

közszolgáltatásokra vonatkozó utólag módosított és kiegészített törvény, a 2006/101-es számú, a 

települések köztisztasági közszolgáltatására vonatkozó újraközzétett, utólag módosított és 

kiegészített törvény, a 2011/211-es számú, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó utólag 

módosított és kiegészített törvény, a 2005/349-es számú, a hulladékok tárolására vonatkozó 

kormányhatározat, a 2017/942-es számú, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

jóváhagyására vonatkozó kormányhatározat stb. előírásainak megfelelően. 

Az Irányelvekben megszabott feladatok betartása céljából az Európai Únió pénzügyi 

támogatást biztosított az Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerek létrehozásához, illetve az 

ezekkel kapcsolatos pénzalapok kezelésére, valamint az egységes infrastrukturális beruházások 

kezelésére és a kapcsolodó közszolgáltatások megvalósítására a Közösségfejlesztési Egyesületek 

létrehozásával. 

A fentiekben említett törvényes előírásoknak Barót város területi-közigazgatási egység 

nem tud eleget tenni, tekintve, hogy nem vesz részt a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszerben.  

Úgy Barót város területi-közigazgatási egysége, mint a Közösségfejlesztési Egyesület 

többi tagja kinyilvánították azon igényüket, amelynek megfelelően Barót város területi-



közigazgatási egysége integrálódna a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 

Rendszerbe, részesülve a nagyborosnyói Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Központ által 

nyújtott szolgáltatásokban. 

Ennek megfelelően készült el egy tanulmány a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület részéről, amelyet a 2018.10.29/163-as 

számú átiratával nyújtott be, és Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2018.10.29/10410-es 

szám alatt iktattak, és amelynek következtében szükséges a 2017.06.28/128-as számú, a 

Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló 

megbízási szerződés módosítása. 

Ugyancsak az Egyesület által elkészített, és ugyanazon átiratával eljuttatott másik 

tanulmány összesíti az ECO BIHOR Kft. által kérvényezett, a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer egyes díjszabásai, valamint a megbízási szerződés egyes előírásai 

módosítási javaslatait, amelyek a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 2011/211-es számú 

törvény, a csomagolóanyagok és a csomagolóanyag-hulladékok kezeléséről szóló 2015/249-es 

számú törvény, és a Környezetvédelmi Alapra vonatkozó 2005/196-os számú sürgősségi 

kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2018/74-es számú sürgősségi 

kormányrendelet jóváhagyásával kerültek alkalmazásra. Olyan intézkedések megvalósításáról 

beszélünk, amelyek célja a fennebb említett Irányelvekben megszabottak betartása. A 2018/74-es 

számú sürgősségi kormányrendelet III. szakasza értelmében az intézkedéscsomag elfogadásáról 

szóló megyei tanácsi határozatokat 2018. november 30-ig kell elfogadni. 

A fentieket figyelembe véve javasoljuk az egyes tanulmányok, valamint Kovászna 

megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei 

hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 1-

es számú kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról szóló határozattervezet elfogadását. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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