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2020/ 156 számú HATÁROZAT 

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

Kovászna megyei hulladék átrakási, kezelési és tárolási szolgáltatói szerződés alapján 

bevételezett jogdíjból származó összeg felhasználásának jóváhagyásáról, egyes 

berendezések megvásárlására és felszerelésére, az NTPA-001-es Előírásnak megfelelően, a 

Nagyborosnyó község, Lécfalva településen, az Integrált Hulladékgazdálkodási Központ 

keretében működő tisztítóberendezés fejlesztése céljából 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2020. november 12-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna 

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

hulladék átrakási, kezelési és tárolási szolgáltatói szerződés alapján bevételezett jogdíjból 

származó összeg felhasználásának jóváhagyásáról, egyes berendezések megvásárlására és 

felszerelésére, az NTPA-001-es Előírásnak megfelelően, a Nagyborosnyó község, Lécfalva 

településen, az Integrált Hulladékgazdálkodási Központ keretében működő 

tisztítóberendezés fejlesztése céljából, 

figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság és a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság közös 

szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- az ECO BIHOR Kft. 2020.08.25/429-es számú átiratát, amely Kovászna Megye 

Tanácsa főiktatójában a 2020.08.27/9554-es számmal került beiktatásra, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020.08.31/9554-es számú átiratát, 

- az ECO BIHOR Kft. 2020.09.22/494-es számú átiratát, amely Kovászna Megye 

Tanácsa főiktatójában a 2020.09.25/10433-as számmal került beiktatásra, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020.09.25/10433-as számú átiratát, 

- a ROTREAT ABWASSERREINIGUNG Gmbh, NEUSEIERSBERG, Ausztria, által 

elkészített műszaki szakértői elemzést, 

- a 2020-as évre szóló éves közbeszerzési programot, amely a 2019/342-es számú 

Elnöki rendelettel került jóváhagyásra, módosítva a 2020/218-as számú Rendelettel, 

- a Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as 

számú, a Kovászna megyei hulladék átrakási, kezelési és tárolási szolgáltatói szerződés 11. 

szakaszát, 

- a 2005/198-as számú sürgősségi kormányrendelet 5. szakaszának (d) bekezdését, az 

Európai Únió részéről visszanemtérítendő támogatásokban részesülő közszolgáltatási 

infrastruktúra fejlesztést célzó pályázatok karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alapjának 

létrehozására, működtetésére és felhasználására vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 



- a 2002/188-as számú kormányhatározat 3. szakaszát, a szennyvízek környezetbe 

való visszajuttatásának szabályozására vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

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

módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének f) 

betűje értelmében és a 196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 

2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék átrakási, kezelési és tárolási 

szolgáltatói szerződés alapján bevételezett jogdíjból származó 551.018 lej (463.040 lej, ÁFA 

nélkül) maximális összeg felhasználását egyes berendezések megvásárlására és 

felszerelésére, az NTPA-001-es Előírásnak megfelelően, a Nagyborosnyó község, Lécfalva 

településen, az Integrált Hulladékgazdálkodási Központ keretében működő 

tisztítóberendezés fejlesztése céljából. 

2. Szakasz - Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a 

Gazdasági Igazgatóságot, valamint a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. november 12. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye főjegyzője 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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