
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

2021/ ___ számú HATÁROZAT 

a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a _____________ soros ülésén, 

elemezve TAMÁS Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a 

Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyására 

vonatkozóan; 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság jelentését; 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jóváhagyási szakjelentéseit, 

- a közösségi közüzemi szolgáltatásokról szóló, újraközzétett 2006/51-es számú törvény 8. 

szakasza (3) bekezdésének a) betűjét és a 9. szakasz (1) bekezdésének b) betűjét, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a települések köztisztasági szolgálatáról szóló újraközzétett 2006/101-es számú törvényt, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

-a közösségi közüzemi szolgáltatások fejlesztésének elősegítését célzó országos stratégiáról szóló 

2006/246-os számú kormányhatározatot,  

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületet Alapszabályzata 5. szakasza (1) 

bekezdésének a) betűjét és szakasza (2) bekezdésének a) betűjét, 17. szakasza (2) bekezdésének a) betűjét 

és (3) bekezdésének a) betűjét, 18. szakasza (1) bekezdésének 3. pontját, valamint a 22. szakaszát; 

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületet 2021.10.14/508-as számú 

átiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában a 2021.10.14/10893-as számmal került beiktatásra, 

teljesülvén a közigazgatási döntéshozatali átláthatóságról szóló 2003/52-es számú törvény 

előírásai; 

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 megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési 

stratégiáját, a jelen határozat szerves részét képező melléklet alapján. 

2. Szakasz – Meghatalmazza Kovács Ödön urat, Kovászna Megye képviselőjét a Kovászna 

Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületet vezetőtanácsában, hogy szavazza meg a mellékletben 

szereplő Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiáját. 

3. Szakasz - Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 

Egyesületet, valamint a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2021. ________. 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye főjegyzője 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Ikt. szám: ______/___________ 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI JELENTÉS 

a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának 

jóváhagyására 

 

 

A köztisztasági és hulladékgazdálkodási szolgáltatások hosszú távú fenntartása 

feltételezi egy fejlesztési stratégia kidolgozását, mely dokumentum pragmatikusan előlátja, 

közép- és hosszú távon, a működéssel és fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseket és követendő 

tevékenységeket. 

A Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégia 

elkészítésének törvényes keretét képezik:  

- a közösségi közüzemi szolgáltatásokról szóló, újraközzétett 2006/51-es számú törvény 8. 

szakasza (3) bekezdésének a) betűje és a 9. szakasz (1) bekezdésének b) betűje, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a települések köztisztasági szolgálatáról szóló újraközzétett 2006/101-es számú törvény, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületet Alapszabályzata 5. 

szakasza (1) bekezdésének a) betűje és szakasza (2) bekezdésének a) betűje, 17. szakasza (2) 

bekezdésének a) betűje és (3) bekezdésének a) betűje, 18. szakasza (1) bekezdésének 3. pontja, 

valamint a 22. szakasza. 

A jogszabályok kiemelik a helyi közigazgatási hatóságok kötelezettségét a közösségi 

közüzemi szolgáltatásokat érintő stratégia elkészítésében és elfogadásában, a többéves stratégiai 

tervezés jegyében, ugyanakkor ezen feladatkör szerepel a Kovászna Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Egyesületet céljai között. 

A stratégiának figyelembe kell vennie a célok eléréséhez szükséges teljes 

hulladékgazdálkodási ciklust (begyűjtés, szállítás, kezelés, újrahasznosítás, értékesítés, 

megszűntetés), valamint az érintett felelős szervezetek általi intézkedéseket (Kovászna megye, a 

területi-közigazgatási egységek, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületet, 

a hulladékgazdálkodási ciklusban érintett operátorok, valamint a megye népessége). 

A fentieket figyelembe véve javasolom a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási 

szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyására vonatkozó határozattervezet elfogadását. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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