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2020/14 számú HATÁROZAT 

egy tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 

2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési 

szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 3-as számú kiegészítő okirata jóváhagyására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2020 január 23-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését, egy tanulmány, 

valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a 

Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló 

szerződés 3-as számú kiegészítő okirata jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakjelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

- a 2011/211-es számú, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

hulladékgazdálkodás törvényét, 

- a 2006/101-es számú, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

helységek köztisztasági szolgáltatásainak a törvényét,  

- a 2006/51-es számú, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

Közszolgáltatások törvényét, 

- a 2005/196-os számú, utólagosan módosított és kiegészített, a Környezetvédelmi 

Alapra vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyó 

2006/105-ös számú törvényt, 

- a helységek köztisztasági szolgáltatásai díjainak megállapítására, kiigazítására vagy 

módosítására vonatkozó módszertant jóváhagyó Közszolgáltatások Országos Szabályozási 

Hatóságának 2007/109-es számú Rendeletét,  

- a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai 

átruházásáról szóló 2017.04.28/128-as számú szerződés 7. szakasza, b) betűjét, 17.1.6. szakaszát, 35. 

és 36. szakaszát,  

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti fejlesztési 

egyesület Társulási szerződésének 14. szakaszát,  

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti fejlesztési 

egyesület Alapszabályzatának 22. szakasza (3) bekezdésével megerősített 17. szakasza (3) bekezdése 

e) betűjét), valamint a 18. szakasza (2) bekezdése 10. pontját, 

látván: 

- az ECO BIHOR Kft. 2019.10.01/461-es számú, Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában 

2019.10.01/10525-ös szám alatt nyílvánvett átiratát,  

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti fejlesztési 

egyesület 2019.12.10/332-es számú, Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában 2019.12.10/13438-as 

szám alatt nyílvánvett átíratát, 



teljesítve a 2003/52-es számú, újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 

törvény előírásait,  

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan kiegészített, 

Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdése b) betűje értelmében és a 196. szakasza (1) 

bekezdése (a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz – Jóváhagyja az 1-es számú mellékletben bemutatott, az ECO BIHOR Kft. által a 

szolgáltatási díjak, valamint az átruházási szerződés más módosításaira vonatkozó kérelmét 

kielemző, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti fejlesztési 

egyesület által készített és a 2019.12.10/332-es számú, Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában 

2019.12.10/13438-as szám alatt nyílvánvett átíratával átadott, 2019.12.10/331-es számú Tanulmányt. 

2. szakasz – Jóváhagyja a 2-es számú mellékletben bemutatott, a Kovászna Megye és az ECO 

BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, 

kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 3-as számú kiegészítő 

okirattervezetet. 

3. szakasz – Felhatalmazza Kovászna Megye képviselőjét a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti fejlesztési egyesület  Közgyülésében, Kovács Ödön 

urat, hogy szavazza meg a 2-es számú mellékletben bemutatott, a Kovászna Megye és az ECO 

BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, 

kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 3-as számú kiegészítő okirat 

jóváhagyását. 

4. szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik. 

5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét és a 3. 

szakaszban megnevezett személyt bízzuk meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020 január 23. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

      Ellenjegyzi, 

               VARGA Zoltán 

                Kovászna megye főjegyzője 
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