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11/2020. HATÁROZAT 
A szelektív hulladákgyűjtés megszervezésének jóváhagyására és a szolgáltatás 2020-ra 

érvényes tarifáinak megszabására 
 
 

Vetés község helyi tanácsa  2020.02.26. soros ülésén 
Figyelembe véve a  község polgármesterének 1.784/20.02.2020. jóváhagyó 

referátumát és az 1.784/20.02.2020 határozattervezetét, valamint a polgármester 
szakapparátusának 1595/2020. jelentését és a helyi tanács szakbizottságainak  
1984/26.02.2020. beszámolóját,          , 

 Az 50/2019. Sürgősségi Kormányrendelet,a 74/2018, Sürgősségi 
Kormányrendelet,  a 17/2018. Sürgősségi Kormányrendeletet jóváhagyó 31/2019. 
Törvény, a 211/2011-es számú, a hulladékgyűjtés rendszerére vonatkozó Törvény 
módosítására és kiegészítésére vonatkozó  249/2015., a hulladékok és a 
csomagolóeszköz-hulladékok gyűjtésének módját szabályozó Törvény és a 
Környezetvédelmi Alapra vonatkozó 196/2005. Sürgősségi Kormányrendelet értelmében,  

A módosításokkal és kiegészítésekkel újrakiadott, a közérdeket biztosító 
közszolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. Törvény 8. szakasza és a települések 
köztisztítására vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újrakiadott 
101/2006-os Törvény  13. szakasza, a hulladékkezelésre vonatkozó 31/2019-es 
Törvénnyel szentesített 17/17.07.2018-as Sürgősségi Kormányrendelettel jóváhagyott 
211/2011. Törvény 17., és 59. szakasza, valamint annak 7. Kiegészítő Csatolmánya 
előírásainak megfelelően,   
        A Közigazgatási Törvénykönyre hivatkozó 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet   
129. Szakasz (2.) bekezdés c) és a (6.) bekezdés a) betűje, valamint a 139. Szakasz (3.) 

bekezdés alapján  

 

HATÁROZZA :  
 

 1. Szakasz 
  (1) Jóváhagyják a 2020-as évre a köztisztasági szolgáltatások szétválasztását a  

városi hulladékok, ez esetben a papír, üveg, műanyanygpalackok különválasztásával, 
valamint a köztisztítási szolgáltatást külön szerződés keretében, a hulladéktermelők 
felelősségét is beszámítva a hulladékkezelésre vonatkozó utólagos módosításokkal és 
kegészítésekkel újrakiadott 112/2011 Törvénynek megfelelően. 

 (2) A szerződéskötés törvény szerinti odaítélésének lebonyolításával a tanács 
megbízza a község polgármesterét. 
            2. Szakasz 

Jóváhagyják a tonnánkénti netto tarifát ( amely fedezi a gyűjtés, szállítás, 
szétválogatás, értékesítés finanszírozását a különválogatott csomaglóanyagok esetére) a 
hulladékok kezelését szabályozó 249/2015-ös Törvény 6. Szakasza alapján. A szolgáltató 

cég számára kifizetendő, az ORIEP által fedezett összeg 1.333,97 lej/tonna 
TVA nélkül, ehhez hozzáadódik a 19 % TVA tonnánként 253,45 lej értéke, a végösszeg 
ezáltal 1.587,42 lej/tonna. 
 

3. Szakasz 



 Jóváhagyják a 81/2019. Szolgáltatási szerződéshez csatolt kiegészítő irat  
megkötését a „Green Resources Management S.A. București” licensszel rendelkező 
kereskedelmi Egységgel, mint működtetővel. 

 4. Szakasz 
Jelen határozat kivitelezését a község polgármesterére bjzzák. 
5.Szakasz 
Jelen határozatot közlik:   
- Vetés község polgármesterével; 
- A „Green Resources Management S.A. București” kereskedelmi Egységgel. 
- Szatmár megye prefektusával. 

 
Vetés 2020.02.26.      Ellenjegyzi 
                                          
    HUDACSKO  GYONGYI                                  ANCA-MARIA POP                                                                                                      
          főjegyző 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


