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2014 / ___  számú HATÁROZAT 

egy Célszerűségi tanulmány jóváhagyására, mely keretén belül kirendelődnek 

 az Integrált Hulladék Menedzsment Központ (IHMK) és a  

Kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás (AA) működési szolgáltatásai 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2014. _____________  soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy Célszerűségi tanulmány 

jóváhagyására, mely keretén belül kirendelődnek az Integrált Hulladék Menedzsment Központ (IHMK) és 

a Kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás (AA) működési szolgáltatásai, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, valamint a 

szakbizottságok jelentéseit, 

- a Közszolgáltatások újraközölt, 2006/51-es számú törvényének 29. és 30. szakaszait, 

- a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es számú törvény 6. 

szakaszának előírásait teljesítve, 
a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt közigazgatási 

Törvény 91. szakasz (1) bekezdése „f” pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése értelmében 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a Célszerűségi tanulmányt, mely keretén belül kirendelődnek az Integrált 

Hulladék Menedzsment Központ (IHMK) és a Kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás (AA) működési 

szolgáltatásai. 

2. Szakasz – Jóváhagyja, mint az Integrált Hulladék Menedzsment Központ (IHMK) és a 

Kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás (AA) működési szolgáltatásai kirendelődési módozataként az 

átruházott működtetést, melyet nyilvános liciten ítélnek meg. 

3. Szakasz –A jelen határozat végrehajtásával a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési 

Igazgatóságot,  és a „Kovászna Megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer” Közösségközti fejlesztési 

egyesület Kovászna Megyei képviselőjét bízzuk meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2014.___________________ 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 

 
 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

_________/_____________ 

 

 
INDOKLÁS 

egy Célszerűségi tanulmány jóváhagyására, mely keretén belül kirendelődnek 

 az Integrált Hulladék Menedzsment Központ (IHMK) és a  

Kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás (AA) működési szolgáltatásai 

 

A helységek köztisztasági szolgálata általános keretekben olyan közösségi közhasznosságú 

szolgáltatás melyet a 2006/51-es számú Törvény szabályoz, és sajátos keretek közt a 2006/101-es számú 

törvény ír elő. A köztisztasági szolgálat sajátos tevékenységeit szakosodott szerkezetek működtetik és 

termelik ki, továbbá a 2006/51-es számú törvény értelmében engedélyezett kezelők. 

A municípiumi hulladékok és az ezekhez hasonlíthatók raktározása csak speciális helyeken szabad, 

a törvénynek és a műszaki előírásoknak megfelelően kialakított hulladékraktárakban és csak a 

környezetvédelem és konzerválás, a lakosság egészségének a tekintetében megkapott a törvény által előírt 

engedélyek és egyezmények megszerzése után.  

A municípiumi hulladék raktárok a Hulladékok Kezelésének Országos Stratégiája és az Országos 

Hulladékkezelési Terv alapján lesznek elhelyezve, a törvénynek megfelelően. 

A 2006/51-es számú törvény 29. szakasza értelmében a közhasznú szolgáltatások működtetésének az 

átadása, valamint a hozzá tartozó közhasznú rendszerek kihasználása, kezelése és működtetése csak 

konkrét műszaki-gazdasági tanulmányok alapján történhet meg, mely egy célszerűségi tanulmányban 

konkretizálódik. 

A jelen Célszerűségi tanulmány csak azokra a tevékenységekre vonatkozik melyek a POS Mediu 

keretén belül finanszírozott beruházások révén jöttek létre: 

- A kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás működtetése. 

- A hulladékok elszállítása a kézdivásárhelyi AA-tól a nagyborosnyói raktárba, 

- A  nagyborosnyói raktár működtetése és az itt lehetővé tett kiválasztás és komposztálása. 

A jelen Célszerűségi tanulmány tárgya megalapozni a közszolgáltatás működtetésének módozatát, a 

következő Kovászna megye területén létező tevékenységekre: 

- A municípiumi hulladékok ellenőrzött raktározása a POS Mediu 2007-2013-as beruházásokból 

megvalósított Integrált Hulladék Menedzsment Központban (IHMK), 

- A IHMK kezelése, 

- A municípiumi hulladék válogatása és értékesítése az IHMK-nál , 

- A hulladékok komposztálása és a komposzt értékesítése, 

- A kézdivásárhelyi AA kezelése, 

- A municípiumi hulladékok szállítása a kézdivásárhelyi AA és az IHMK-hoz. 

A Célszerűségi tanulmány célja: 

- megalapozni a szolgáltatások működtetésének átruházását a fent említett tevékenységekre, 

- bemutatni a működtetés átruházásának megvalósíthatóságát és a szolgáltatás díjszabását, 

- gazdasági, szociális és környezeti megindokolása a működtetés átruházásának, 

- a kockázatok azonosítása és kijavítása a felek közt, és /vagy kiküszöbölésük, 

A jelen Célszerűségi tanulmány következtetései közt megemlítjük a következőket: 

 Egy Kovászna Megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely összhangban 

van a POS és az EU előírásaival, és a következőket jelenti: 

- A közegészségügy és a környezet védelmének megvalósítása, a hulladékok összegyűjtésének 

a javításával és a raktározásukkal, bezárva a létező lerakatokat és egy újat építve az EU 

normáinak megfelelve. 



- A hulladékok integrált menedzsmentjének optimizálása, és a szolgáltatások javítása, 

- A különválasztott hulladékgyűjtés bevezetése és kiterjesztése, a csomagolóeszközök 

újrahasznosításának és a biolebomló anyagok ismertetése, csökkenteni a tárolt hulladék 

mennyiségét, 

- Egy hatékony stratégia kidolgozása a díjakat illetően és ezek begyűjtése részére. 

 A Kovászna Megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében Kovászna 

Megye Tanács 24.517.129 Eurót kapott az EU vissza nem térítendő támogatásként, amiből elkészül: 

- Nagyborosnyón egy Integrált Hulladék Menedzsment Központ, mely magába foglal: 

o Egy ökologikus hulladék raktárt, 

o Komposztáló állomást, 

o Szétválogató állomást, 

o Áthelyező állomást Kézdivásárhelyen. 

- A nem megfelelő hulladék lerakatok bezárását Kovászna Megyében. 

 A fent említett beruházások során megvalósítottaknak biztosítani kell az intézményesített 

működésüket a pénzügyi támogatásért letett kérésben megállapítottak alapján és a mellé letett 

Hatástanulmány értelmében és a pénzügyi önfenntartás feltételével. 

 A létező hulladékgyűjtők (és más köztisztasági szolgáltatók) együttműködnek az Integrált Hulladék 

Menedzsment Központ által alkalmazott működtetővel kereskedelmi szerződések alapján. 

 A Célszerűségi tanulmány tárgyát képező szolgáltatások biztosítása a törvényeknek megfelelően: 

o  Direkt működtetésű 

o Átruházott működtetésű. 

Figyelembe véve az előny/hátrány mérleget, valamint a megye hatóságai által vállalt 

kötelezettségeket, mikor aláírták a POS Mediu Finanszírozási Szerződést, a jelen Célszerűségi tanulmány 

által javasolt megoldás az, hogy az Integrált Hulladék Menedzsment Központ és a Kézdivásárhelyi 

Áthelyező állomás átruházott működtetésű legyen. A köztisztasági tevékenység többi összetevője 

(előgyűjtés, gyűjtés és szállítás, sepregetés, mosás, az utcák locsolása és karbantartása) a már meglevő 

működtetők által lesznek elvégezve. 

A fent említett lehetőség egy átruházó szerződés alapján valósulhat meg, az ilyen szerződést aláíró 

működtető felelős lesz legkevesebb a következőkért: 

- A szerződés szerint végezze el a szolgáltatást, a szolgáltatás szabályzata, és tender füzete 

szerint 

- Egy jogdíjat fizetni a Megyei Tanácsnak a beruházások saját részre eső finanszírozás 

visszaszerzése nagyságrendjében, 

- Az átadott aktívák állapotának a megőrzése és a jövőbeni fejlesztésük az szerint ahogy azt az 

integrált hulladékgazdálkodási rendszer megköveteli, 

- A működtetésnek egy hatékony management biztosítása, minőségi és eredményességi 

körülmények közt, melyeket megkövetel és ellenőriz a koncesszióba vevő. 

A Kovászna Megye köz és/vagy magánvagyonába tartozó a POS Mediu beruházás során 

megvalósított javak koncesszionálisa és felhasználása a szolgáltatások és/vagy a tevékenységek 

nyújtása/elvégzése érdekében melyek a működtetés átruházásának a tárgyát képezik, a szerződések belső 

részét képezik, ezek a javak átadódnak a működtető részére kezelés és kihasználás végett az átruházott 

működtetés idejére. 

 A fentieket figyelembe véve javasoljuk a Célszerűségi tanulmány jóváhagyását az Integrált Hulladék 

Menedzsment Központ és a Kézdivásárhelyi Áthelyező állomás átruházott működtetése érdekében. 

 

 TAMÁS Sándor 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 

BCs 


