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8-as számú HATÁROZAT 

arról, hogy módosítják a 2019. évi 37. számú tanácsi határozat 2. számú mellékletét, amely a 

municípiumi hulladék valamint a Maros megyére vonatkozó integrált municípiumi szolid 

hulladékmenedzsment rendszer (SMIDS) köztisztasági szolgáltatásainak részét képező egyéb 

hulladékmennyiség begyűjtésére és elszállítására vonatkozó dokumentációjának jóváhagyásáról 

szól, a Marosvásárhely 2. övezetéhez tartozó Nagyernye község részére. 

 
Nagyernye község tanácsa a 2021.január 27-i soros ülésén: 

Figyelembe véve Nagyernye polgármesterének 2021.01.14/413-as számú jóváhagyó beszámolóját, a 

Közbeszerzési és beruházási ügyosztály 2021.01.14/414-es számú szakmai beszámolóját valamint a 

szakbizottságok 2021.01.27/841 számú szakjelentéseit, 

Tekintetbe véve a Közösségi közműszolgáltatásról szóló 2006. évi 51-es számú, utólag módosított és 

kiegészített törvény 8. cikkelyének (3) bekezdése c) és d^1, a 29-es cikkely valamint a 30 rendelkezéseit, 

A 2006. évi 101, a helységek köztisztasági szolgáltatására vonatkozó utólag módosított és kiegészített 

törvény 6. cikkelye (1) bekezdése e), h), i) és j) betűjét, valamint a 2011. évi 211-es, a 

hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvény 17 cikkelye (1) bekezdésében előírtak alapján,  

Az ADI Ecolect Maros alapszabályzata 17 cikkelye (3) bekezdésének 18 és 20 pontjánál valamint a 20 

cikkely összefüggésben a 21 cikkely (1) bekezdésében előírtakkal,  

A Maros megye összes közigazgatási egységével aláírt társulási Szerződés 11. cikkelyének előírásai 

alapján,  

Figyelembe véve a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. 07.03/57-es számú Sürgősségi 

Kormányrendelet 106. cikkelye (3) bekezdését, a 129. cikkely (2). bekezdése d) betűjének előírásait, 

összefüggésben a (7). bekezdés n) betűjével, a 132. cikkely, a 139 cikkely (1) bekezdése és a 196. cikkely 

(1) bekezdése a) betűjének előírásait 

ELHATÁROZZA 

1.cikkely. A 2019/37 helyi tanácsi határozat 2 mellékletét módosítják és helyettesítik a jelen határozat 

részét képező melléklettel.  

2.cikkely. Megbízzák Nagyernye község polgármesterét, hogy az ADI Ecolect Maros vezetőtanácsában 

megszavazza a köztisztasági, a municípiumi és más hulladékok begyűjtési és elszállítási szolgáltatásának 

odaítélésére vonatkozó dokumentációt, ami része a Maros megyére vonatkozó integrált municípiumi 

szolid hulladékmenedzsment rendszer (SMIDS) köztisztasági szolgáltatásainak - Marosvásárhely 2. 

övezete, és a jelen határozat melléklete tartalmazza. 

3.cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a Maros Megyei Tanáccsal, az Ecolect 

Maros Kistérségi Fejlesztési Egyesülettel, amely a vezetőtanács jóváhagyását kéri a köztisztasági, a 

municípiumi és más hulladékok begyűjtési és elszállítási szolgáltatásának odaítélésére vonatkozó 

dokumentációra, ami része a Maros megyére vonatkozó integrált municípiumi szolid 

hulladékmenedzsment rendszer (SMIDS) köztisztasági szolgáltatásainak - Marosvásárhely 2. övezete, és 

a jelen határozat melléklete tartalmazza. 
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