
 ROMÁNIA 

 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

______ / ___-s  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 _________-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, 

hulladákbazdálkodás 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 sürgösségi 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 átíratát,  

- 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, __________. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

      Ellenjegyzi, 

               VARGA Zoltán 

                Kovászna megye főjegyzője 
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JÓVÁHAGYÁSI JELENTÉS 

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 

  

 

 

Az Európai Unióhoz való Csatlakozási Szerződésen keresztül Románia vállalta, hogy teljesít 

több kötelezettséget is: a települési lebomló hulladékok mennyiségének a csökkentése (199/33/EK - a 

hulladéklerakókra vonatkozó Irányelv), a csomagolási hulladékok újrafeldolgozása és értékesítése 

(94/62/EK - a csomagolóanyagokra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó Irányelv), valamint a 

települési hulladékok újrafeldolgozására és újrahasznosítására való felkészülés (2008/98/EK - a 

hulladékokra vonatkozó Irányelv). 

Amennyiben Románia nem tartja be a vállalt teljesítési határidőket, az Európai Bíróság 

büntetéseket szabhat ki, melyek végső soron a területi-közigazgatási egységektől lesznek behajtva, 

mivel ezek kötelesek a Románia által vállaltakat teljesíteni, úgy ahogyan azokat szabályozzák a 

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

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

helységek köztisztasági szolgáltatásairól szóló törvény, a 2011/211-es számú, utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, hulladékgazdálkodási törvény, a 2005/349-es számú, 

utólagosan módosított és kiegészített, a hulladéklerakókra vonatkozó kormányhatározat, a 

2017/942-es számú, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet jóváhagyó kormányhatározat 

előírásai. 

Romániának az európai irányelvekhez való megfelelés támogatására az Európai Unió 

európai alapokat különített el az Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerek–kel kapcsolatos tervek 

megvalósítására, míg a rendelkezésre álló alapok felhasználása érdekében egy intézményesített 

keretet hozott létre, megteremtve a közösségközti fejlesztési egyesületeket, a kapcsolódó 

infrastruktura és az Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerek szolgáltatásai közös kezelése érdekébe.  

Kovászna Megye Tanácsa a 2009/59-es számú határozatával jóváhagyta Kovászna megye és 

más területi-közigazgatási egységek társulását a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Közösségközti fejlesztési egyesület megalakítása érdekében. 

A Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti fejlesztési egyesület 

2010-ben lett bejegyezve az alapítványok és egyesületek névjegyzékébe. 

A társulási szerződés, az alapító okirat és az alapszábályzat előírásai alapján, összefüggésben 

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



szóló törvény előírásaival, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti 

fejlesztési egyesületnek bizonyos kötelezettségei vannak a csatornázási szolgáltatások átruházására 

vonatkozóan, a települési hulladékok válogatásával, a hulladékok feldolgozása, semlegesítése és 

értékesítése megszervezésével, a hulladékok ellenőrzött tárolásával és a hulladéklerakók és az 

átszállítási állomás ügykezelésével kapcsolatos szzolgáltatások esetében. 

A vállalt kötelezettségek alapján, valamint a nyílvános licit lebonyolítása után lett aláírva az 

ECO BIHOR Kft-vel a 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési 

és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés. A tevékenység 2017.10.09-én kezdődött 

el. A lécfalvi/nagyborosnyói integrált hulladékkezelő központban a szelektíven gyűjtött hulladékok 

kiválasztása, a lebomló hulladékok komposztálása és a vegyesen gyűjtött hulladékok raktározása 

történik. 

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

áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés eddig többször is volt módosítva. 

A fontosabb módosítások alapjául a 2011/211-es számú, utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, hulladákgazdálkodási törvényt módosító 2018/74-es számú sürgössségi 

kormányrendeletben, a csomagolóanyagokra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó 2015/249-es 

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

Környezetvédelmi Alapra vonatkozó sürgösségi kormányrendeletben előírt kötelezettségek, 

valamint a hulladéktároló kezelési díjának a növelése, a teljesítmény mutatók váltazásai és más 

változások, mint például Barót városának beilleszkedése a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer-be, az utókövetési jelentés összeállításának a módja, az Országos 

Statisztikai Hivatal által közölt fogyasztási ármutatákkal évente kiigazított megnövelt jogdíjak 

szolgáltak. 

Az ECO BIHOR Kft. a 2019.10.01/461-es számú, a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti fejlesztési egyesületnél 2019.10.01/272-es szám alatt 

nyílvánvett átíratában az integrált hulladékkezelő központban nyújtott szolgáltatások díjainak a 

növelését és a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai 

átruházásáról szóló 2017.04.28/128-as számú szerződés más módosításait igényelte, mely 

igénylésnek az elemzését a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségközti 

fejlesztési egyesület végezte el, leadva a 2019.12.10/332-es számú, Kovászna Megye Tanácsa 

főiktatójában 2019.12.10/13438-as szám alatt nyílvánvett átíratában az erről szóló tanulmányt. 

 A módosítások megindoklásánál figyelembe lett véve a minimálbér növekedése; a 2018-as 

évre szóló inflációs mutató; a nyers- és fogyóanyagok valamint a fogyasztási árak növekedése; a 

villamosenergia árának a növekedése; az Országos Statisztikai Hivatal által közölt fogyasztási 

ármutatókkal évente kiigazított jogdíjak növekedése; a minden jármű és felszerelés cserealkatrész 

szükségletének a növekedése mindenik munkapont esetében: a lerakat, a kiválogató és a 

komposztáló állomások; a minimális teljesítmény mutatók melyeket be kell foglalni a csatornázási 

szolgáltatások átruházására vonatkozóan; valamint az eddigi 2 éves működés tapasztalatai alapján 

be van mutatva egy beruházási lista, melyeket szükségesnek tart a tevékenysége minél jobb 

körülmények közotti lebonyolítására és a visszaküldött áruk optimalizálására/fejlesztésére. 

 A módosító javaslatok alapjául szolgálnak az utókövetési folyamat során észlelt nehézségek 

is amelyek összhangban vannak a törvényes rendelkezések szerinti évenkénti kötelezettségekkel. 

 A fent megemlítettek nem módosítják lényegesen a szerződést, csak tisztáznak egyes 

helyzeteket és összhangot teremtenek a törvényes rendelkezésekkel. 



Ugyanakkor teljesítve vannak a 2016/100-as számú, utólagosan módosított és kiegészített, a 

munkáltatási és szolgáltatási engedményekről szóló törvény előírásai is, mivel a javasolt 

módosításokkal nincs egyetlen olyan új feltétel sem befoglalva mely befolyásohatta volna az 

ajánlatok kiértékelésének a folyamatát. 

Ennek a tanulmánynak az alapján az igénylés megalapozott és törvényes valamint teljesítve 

vannak a törvényes feltételek is. 

A fentieket figyelembe véve javasoljuk az előkészített határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

 elnök  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 

BCs 

 


