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29.sz. HATÁROZAT 

“Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Kolozs megyében” Projekt keretén belül, 

a hulladék gyűjtés, szállítás és átadás tevékenységek irányításának átruházására vonatkozó 

intézkedések meghatározásáról 

 

A Kolozs megyei, Bács Község, Helyi Tanácsa rendes ülésén; 

Megvizsgálva a: 

 Bács község polgármestere által előterjesztett határozattervezetet, a “Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Kolozs megyében”Projekt keretén belül, a 

hulladék gyűjtés, szállítás és átadás tevékenységek irányításának átruházására 

vonatkozó intézkedések meghatározásáról 

 A Szakbizottság jelentését; 

Figyelembe véve: 

 “ECO-METROPOLITAN CLUJ Közösségi Kapcsolat Fejlesztési 

Egyesület” létrehozásában Bács község részvételének jóváhagyásáról 

szóló, 2009.04.09-i 14.számú Bácsi Helyi Tanácsi Határozatot 

 ECO-METROPOLITAN CLUJ Közösségi Kapcsolat Fejlesztési Egyesület 

státuszát; 

Figyelembe véve: 

 Jogszabályok kidolgozásának szabályaira vonatkozó, utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 2000.évi 24.számú 

Törvény 2.cikkelyét, 3.cikkelyének (2)bekezdését, 58.cikkelyének (1) 

és (3) bekezdését, 59.cikkelyét, 61-62.cikkelyét és 64-65.cikkelyét; 

 A 2016.07.28-i 32.számú Helyi Tanács I Határozat által jóváhagyott 

Helyi Önkormányzat szervezeti és működési Szabályzatát; 

A következő rendelkezéseknek megfelelően: 

 a helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. számú Törvény 11.cikkelye, 12.cikkelye és 36.cikkelyének 

(7)bekezdése; 

 a hulladékokra vonatkozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

2011.évi 211.számú Törvény 

 utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a csomagolások és csomagolási 

hulladékok kezeléséről szóló 2015.évi 249.számú Törvény; 

 utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel az egyesületekre és alapítványokra 

vonatkozó 2000.évi 26.számú Kormány Rendelet; 

 a hulladékokra vonatkozó 2011.évi 211.számú Törvény módosítására és 

kiegészítésére a 2018.évi 74.számú Sürgősségi Kormány Rendelet, a csomagolás és 

csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó 2015.évi 249.számú Törvény és 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2019.évi 31.számú Törvény által 



jóváhagyott Környezetvédelmi alapra vonatkozó 2005.évi 196.számú Sürgősségi 

Kormány Rendelet; 

 utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a közmű szolgáltatásokkal foglalkozó 

közösségi kapcsolat fejlesztési egyesületek alapító okirata és keret szabályozásának 

jóváhagyására vonatkozó 2008.évi 855.számú Kormány Határozat; 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. Számú Törvény 39-41.cikkelyei, a 44-46 cikkelyeinek 

előírásaival együtt teljesültek; 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének (1)bekezdése és 115.cikkelyének 

(1)bekezdésének b) része rendelkezései szerint: 

 

HATÁROZATOT HOZ 

 

1.Cikkely (1) Jóváhagyja a jelen határozathoz tartozó 1.mellékletben található, 

Kolozs megyében, a települési hulladék kezelésének, gyűjtés, szállítás és átadás 

irányítása átruházására vonatkozó döntés megalapozásáról szóló hatástanulmányt. 

(2) Jóváhagyja a jelen határozathoz tartozó 2.mellékletben található Kolozs Megye 

Köztisztasági Szolgáltatás Szabályzatát 

(3) Jóváhagyja a jelen határozathoz tartozó 3. és 4.mellékletben található Feladat 

füzetet és a Kolozs megyei köztisztasági szolgáltatás egyes rész tevékenységei, a 

települési hulladék és egyes speciális hulladékok gyűjtése és szállítása, illetve a Átadó 

állomások üzemeltetése és kezelése irányításának átruházására vonatkozó 

engedményezési szerződés mintáját. 

2.Cikkely (1) Az ECO-METROPOLITAN CLUJ Közösségi Kapcsolatfejlesztési 

Egyesület szervezeti és működési intézkedéseinek jóváhagyásáról szóló 2010.07.08-i 

22.számú Helyi Tanácsi Határozat módosul: 

2. 3.számú Melléklet az “Állásfoglaló dokumentum”módosul: 

f) A 12.cikkely (3) és (4) bekezdései a következő tartalommal módosulnak: 

“(3) Kolozs Megyei Tanács, UIP és a szakszolgálat segítségével, a Projekt keretén 

belül, kezdeményezi és végrehajtja a közbeszerzési eljárást, a következők odaítéléséről: 

d) CMID építési munkálatok, átadó állomások építési munkaszerződései, illetve a 

nem megfelelő városi hulladéklerakók bezárása. 

e) A Projekt levezetéséhez kapcsolódó áru és szolgáltatás közbeszerzési szerződések. 

f) A CMID működésével kapcsolatos köztisztasági tevékenységek átruházási 

szerződései” 

(4) Az üzemelő területeken a hulladékgyűjtési és szállítási szolgáltatások átruházási 

szerződéseire, beleértve az átadó állomások üzemeltetését is, a pályázati eljárások 

megkezdését és végrehajtását UAT nevében és érdekében, ADI Eco-Metropolitan Cluj 

végzi.” 

g) A 13.cikkely 1.bekezdése a következő tartalommal módosul: 

“(1) A közbeszerzési eljárásban, a szolgáltatásokban szereplő tevékenységek 

üzemeltetőit, két kategóriában fogják kiválasztani: 



b) városi és vidéki környezetből CMID-ig származó hulladékok gyűjtését és 

szállítását végzők. A továbbiakban Gyűjtő és Szállító Szolgáltatók (CT szolgáltató) 

b) egy üzemeltető a CMID kitermelésére, továbbiakban CMID Szolgáltató (bármely 

TTPD-re való utalás a CMID Szolgáltatóra értendő)” 

h) A 14.cikkely (1) bekezdésének c) és d) részei a következő tartalommal 

módosulnak: 

“c) Kolozs Megye/Kolozs Megyei Tanács a kitermelési tevékenységek és CMID 

üzemeltetésről szóló irányítás átruházási szerződéshez. 

d) Valamennyi UAT az ADI Eco-Metropolitan Cluj által, a hulladék gyűjtési és azok, 

CMID-ig való elszállítása, tevékenységek irányításának átruházására vonatkozó 

szerződésekre, beleértve a gyűjtő és szállító eszközök üzemeltetésére vonatkozóakat is” 

i) A 17.cikkely (1),(2) és (3) bekezdései a következő tartalommal módosulnak: 

“(1) A CMID köztisztasági tevékenységek alapdíjait, amelyeket a CT üzemeltetők 

fognak fizetni a CMID üzemeltető felé, a Kolozs megyei Tanács, határozata által jóváhagyja, 

a 15-16.cikkelyben szereplő alapelveknek megfelelően. 

(2) Minden üzemeltetési területen, a hulladék gyűjtés és szállítás alapdíjait, illetve az 

utólagos kiigazításokat, jóváhagyják, az üzemeltetésben közvetlenül részt vevő, területi 

illetékes helyi tanácsok. A helyi tanácsok kötelesek jóváhagyni a javasolt díjakat, 

amennyiben azok, a jelen Megállapodásban meghatározott feltételeknek és az ADI Eco-

Metropolitan Cluj által meghatározott díjszabási politikának megfelelnek. 

(3) Egy meghatározott gyűjtési terület hulladék gyűjtés és szállítására, egységes 

díjszabás meghatározása után, az ADI ECO-METROPOLITAN Cluj ezt a díjat, a 

közigazgatási területi egységek nevében és érdekében, jóváhagyja. Az egységes díjszabás 

megvitatásáról, a tarifa rögzítéséről szóló ADI Eco-Metropolitan Cluj határozatra, csak azok 

a közigazgatási-területi egységek jogosultak szavazni, amelyek területére ez a díj 

vonatkozik.” 

j) 2.számú Melléklet- az Állásfoglaló dokumentumból “A szerződés és díjszabási 

rendszer működési szerkezete” módosul és a jelen határozathoz tartozó 5.számú 

melléklet kerül a helyébe. 

(2) A 2010.07.08-i 22.számú Bács Község Helyi Tanácsi Határozata által 

jóváhagyott Állásfoglaló dokumentum módosítása írásban történik, kiegészítő okirat 

megkötésével. 

3.Cikkely (1) Meghatalmazza Bács község Polgármesterét-mint Bács község 

képviselője az A.G.A.-ban az ECO-METROPOLITAN Cluj Közösségi Kapcsolatfejlesztő 

Egyesület-vagy távollétében Balázs János úr, mint alpolgármester-meghatalmazást kap, hogy 

a jelen határozat 1-4.mellékleteiben szereplő 1.cikkelyben meghatározott dokumentumok 

jóváhagyására szavazhasson. 

(2) Meghatalmazza Bács község polgármesterét, Muresan Ioan Florin urat, mint Bács 

község képviselője az A.G.A.-ban az ECO-METROPOLITAN Cluj Közösségi 

Kapcsolatfejlesztő Egyesület-vagy távollétében Balázs János urat, mint alpolgármester-

meghatalmazást kap, hogy Bács Község nevében és érdekében aláírja, a 2010.07.08-i 

22.számú Bács Község Helyi Tanácsi Határozata által jóváhagyott Állásfoglaló 

dokumentum 1.számú Kiegészítő okiratát 



(3) Meghatalmazza az ECO-METROPOLITAN Cluj Közösségi Kapcsolatfejlesztő 

Egyesület igazgatóját, hogy az ellenőrzés határain belül, a Nemzeti Közbeszerzési Hatóság 

és/vagy Igazgatási Hatóság által végzett ellenőrzés következtében szükséges, az 1.cikkely 

(3)bekezdésében (feladat füzet és szerződés) szereplő dokumentumok esetleges módosításait 

megtegye. 

(4) Meghatalmazza az ECO-METROPOLITAN Cluj Közösségi Kapcsolatfejlesztő 

Egyesület igazgatóját, hogy határozat által kijelölje, a gyűjtés, szállítás és átadási 

közszolgáltatás, irányítás átadására vonatkozó szerződésre benyújtott pályázatokat értékelő 

bizottság tagjait, amelyekre a jelen határozat 1.cikkelyének (3) bekezdése alapján jóváhagyott 

dokumentumok hivatkoznak 

4.Cikkely A jelen határozat életbe lépésének időpontjában, hatályát veszti: 

a) A Kolozs Megyében hulladék gyűjtés és szállítás szolgáltatás irányítás optimális 

megoldásának megalapozására és az Eco-Metropolitan Cluj Közösségi Kapcsolatfejlesztő 

Egyesület közgyűlése által néhány intézkedés ennek jóváhagyására, Hatástanulmány 

jóváhagyásáról szóló 2014.05.22-i 21.számú Helyi Tanácsi Határozat 

b) Kolozs megye köztisztasági szolgáltatásának Szabályzata és az Eco-Metropolitan 

Cluj Közösségi Kapcsolatfejlesztő Egyesület által néhány intézkedés ennek jóváhagyására, 

jóváhagyásáról szóló 2014.05.22-i 22.számú Helyi Tanácsi Határozat; 

c) egyéb, a jelen határozattal ellentétes rendelkezések  
5.Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével az ECO-METROPOLITAN 

Cluj Közösségi Kapcsolatfejlesztő Egyesületnél az A.G.A.-ban, mint Bács Község 

képviselőjét, Bács Község polgármesterét, Muresan Ioan Florin urat bízza meg. 

6.Cikkely Jelen határozatról értesülnek: az ECO-METROPOLITAN Cluj Közösségi 

Kapcsolatfejlesztő Egyesületnél az A.G.A.-ban, mint Bács Község képviselője, Bács Község 

polgármestere, ing.Muresan Ioan Florin úr; ECO-METROPOLITAN Cluj Közösségi 

Kapcsolatfejlesztő Egyesület valamint a Kolozs megyei Prefektúra. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

TITKÁR 

MAJA IOAN-COSTEL    PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


