
 ROMÁNIA 

 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2015 / ____ -s számú HATÁROZAT 

a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési  

szolgáltatásai Szabályzatának, a nagyborosnyói  

Integrált Hulladék Menedzsement Központ (IHMK) és a  

kézdivásárhelyi Áthelyező Állom{s (AA) működtetési szolgáltatásai  

átruházásának az Odaitélési Dokumentációjának a jóváhagyására 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2015. ____________-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna megyei 

hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai Szabályzatának, a 

nagyborosnyói Integrált Hulladék Menedzsement Központ (IHMK) és a kézdivásárhelyi 

Áthelyező Állom{s (AA) működtetési szolg{ltat{sai átruházásának az Odaitélési 

Dokumentációjának a jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

valamint a szakbizottságok jelentéseit, 

- a Közszolgáltatások újraközölt, 2006/51-es számú törvényének 7. szakasza, 1. 

bekezdése, „e”, betűjét,  8. szakasza, 3. bekezdése, „i” betűjét, 22. szakasza, 2. 

bekezdése, „b” betűjét, 3. és 4. bekezdését, 29. szakasza, 8. bekezdése, „a” 

betűjét, 12. bekezdését és 30. szakasza, 2. bekezdését, 

- a helységek köztisztasági szolgáltatásának újraközölt, 2006/101-es számú 

törvényének 6. szakasza, 1. bekezdése, „e”, „h” és „i” betűjét,  12. szakasza, 1. 

bekezdése, „b” betűjét, 2. és 3. bekezdését, 14. szakasza, 3. Bekezdését és 24. 

szakasza, 2. bekezdését,  

- a helységek köztisztasági szolgáltatásának keret-Szabályzatát jóváhagyó 

Közszolgáltatások Országos Szabályozási Hatóságának 2015/82-es számú 

Rendeletét,  

- a helységek köztisztasági szolgáltatásának keret-Műszaki leír{sait jóváhagyó 

Közszolgáltatások Országos Szabályozási Hatóságának 2007/111-es számú 

Rendeletét,  

- a helységek köztisztasági szolgáltatásának a keret-Szolg{ltat{si Szerződését 

jóváhagyó Közszolgáltatások Országos Szabályozási Hatóságának 2007/112-es 

számú Rendeletét,  

- Kov{szna Megye Tan{csa és a Környezetvédelmi és Erdőgazd{lkod{si 

Minisztérium között megkötött 2010.09.17/99907-es számú finanszírozási 

szerződést, 



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

számú törvény 6 szakasza előír{sait,  

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 Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és 

áthelyezési szolgáltatásai Szabályzatát, az 1-es számú melléklet szerint. 

2. Szakasz – Jóváhagyja a nagyborosnyói Integrált Hulladék Manadzsement Központ 

(IHMK) és a kézdiv{s{rhelyi Áthelyező Állom{s (AA) működtetési szolg{ltat{sai 

átruházásának az Odaitélési Dokumentációját, a 2-es számú melléklet szerint. 

3. Szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves részét 

képezik. 

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

Területfejlesztési Igazgatóságot és a „Kov{szna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 

Rendszer” Közösségközti fejlesztési egyesület Kov{szna Megyei képviselőjét bizzuk meg. 

 

 

Sepsiszentgyörgy, 2015. ______________. 

 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

 

 

 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kov{szna megye jegyzője 

 

 

 

 

 

 

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

„Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 

BCs 

 

 

 

 



ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

_____________/______ szám 

 

 

INDOKLÁS 

a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési  

szolgáltatásai Szabályzatának, a nagyborosnyói  

Integrált Hulladék Menedzsement Központ (IHMK) és a  

kézdivásárhelyi Áthelyező Állom{s (AA) működtetési szolg{ltat{sai  

átruházásának az Odaitélési Dokumentációjának a jóváhagyására 

 

 

Rom{nia a Csatlakoz{si Szerződésben kötelezte mag{t, hogy bez{rja az összes 

városi és falusi hulladéklerakatot, melyek nem felelnek meg az Európai Unió 

törvénykezéseinek és a hulladékkezelés szempontjából hulladéklerakatokat építsen és 

ökológiai rendszereket hozzon létre. Ezeknek a kötelezettségeknek a megvalósítása 

érdekébe Európai Uniós Alapokból történő finanszíroz{st igénylelt. A Projekt keretén 

belül bez{rtak 4 v{rosi nem megfelelő hulladéklerakatot és megvalósult a nagyborosnyói 

Integrált Hulladék Menedzsement Központ (IHMK) – Léc helységben történő és a 

kézdivásárhelyi Áthelyező Állomás megépítése. Az IHMK magába foglalja az ökológiai 

hulladéklerakatban a hulladékok raktározását, komposztálását és szortírozását. Ezek a 

beruházások megfelelnek az EU-s követelményeknek. A finanszírozás kedvezményezettje 

és a javak tulajdonosa Kovászna Megye Tanácsa, a rendszer kedvezményezettjei a megye 

összes területi-közigazgatási egységei, kivéve Barót városát, kik a „Kov{szna Megyei 

Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer” Közösségközti fejlesztési Egyesület tagjai. 

A helységek köztisztasági szolgáltatásai a Közszolgáltatások 2006/51-es számú 

törvényének és a helységek köztisztasági szolgáltatásának 2006/101-es számú törvényének 

a szabályozásai alapján vannak megszervezve. A köztisztasági szolgáltatás sajátos 

tevékenysegeinek kezelése és üzemeltetése szakosodott struktúrákon keresztül történik, a 

továbbiakban kezelők, melyek a Közszolgáltatások 2006/51-es számú törvénye alapján 

vannak engedélyezve. 

A múnicípiumok hulladékai és az ezekhez hasonulók tárolása csak speciális, a 

hulladéklerakatokra vonatkozó érvényben levő törvénykezésnek és műszaki előír{soknak 

megfelelően berendezett helyeken történhet és csak a lakósság egészségére és higiéniájára, 

a környezet védelmére és megörzésére vonatkozó törvénykezés {ltal előírt beleegyezések 

és véleményezések megszerzése után. 

A „Kov{szna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer” Projekt, a POS 

Mediu keretén belül finanszírozott, a Környezetvédelmi és Erdőgazd{lkod{si 

Minisztériummal megkötött 2010.09.17/99907-es sz{mú finanszíroz{si szerződés, a végső 

szakaszába érkezett. 



A Környezetvédelmi és Erdőgazd{lkod{si Minisztériummal megkötött 

2010.09.17/99907-es sz{mú finanszíroz{si szerződés 8. szakasza, a) betűje, (6). bekezdése 1. 

és 2. pontja alapján „A hulladékok tárolásának, áthelyezésének, szortálásának és 

komposzt{l{s{nak a kezelési szerződéseinek az odaitélése a következő követelmények 

betartásával történik: 

1. A hulladékok kezelési (tárolás, áthelyezés, szortálás és komposztálás)  

szerződéseinek az odaitélése az oditélés időpontj{ban az érvényben levő 

orsz{gos törvénykezésnek megfelelően történik, biztosítva ezek elveinek a 

tiszteletben tartását és figyelembe véve a finanszírozási kérelem feltételeit, 

melyek a Projekt jóváhagyásának alapjául szolgáltak. 

2. A kedvezményezett együtt a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 

Rendszer” Közösségközti fejlesztési Egyesülettel, köteles követni, ellenőrizni és 

felügyelni, hogy milyen módon valósítja meg a kezelő a hulladékok tárolási, 

áthelyezési, szortálási és komposztálási szolgáltatásait. 

Az IHMK tevékenységei: a hulladékok raktározása, komposztálása és szortírozása, 

valamint a hulladékok átszállítása a kézdivásárhelyi Szortírozó Állomásról, 

közszolgáltatási, pontosabban köztisztasági szolgáltatások. Az érvényben levő 

törvénykezésnek megfelelően köztisztasági tevékenységeket a Közszolgáltatások Országos 

Szabályozási Hatósága által engedélyezett kezelők szolg{ltatj{k, egy műszaki-közműves 

infrastruktúr{n keresztűl. Ahhoz, hogy működjön az Integr{lt Rendszer a szolg{ltat{sok 

ügyvitelének és a finanszíroz{s alkalmaz{s{nak {truh{z{sa egy kezelőnek nyilv{nos 

árverés alpján történik. A köztisztasági szolgáltatás sajátos tevékenységei a szolgáltatás 

Szab{lyzat{nak és Műszaki leír{s{nak alapj{n van megszervezve és kifejtve. 

A t{rsul{si szerződés alapj{n a felek megbízt{k Kov{szna Megye Tan{cs{t az Integrált 

Hulladék Menedzsement Központ (IHMK) működtetési szolg{ltat{sainak és a 

kézdiv{s{rhelyi Áthelyező Állom{sról a sz{llít{si folyamatnak átruházása nyílvános 

{rverésen történő lebonyolít{s{val.  

 A fentieket figyelembe véve javasoljuk a Kovászna megyei hulladékok raktározási, 

kezelési és áthelyezési szolgáltatásai Szabályzatának, a nagyborosnyói Integrált Hulladék 

Menedzsement Központ (IHMK) és a kézdiv{s{rhelyi Áthelyező Állom{s (AA) 

működtetési szolg{ltat{sai {truh{z{s{nak az Odaitélési Dokument{ciój{nak a 

jóváhagyását.  

 

 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

 

 

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

„Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 

BCs 

 


