
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Bihar megye 

Határozat 

 bizonyos különálló, elkülöníthető díjjaknak elfogadására, a szelektív gyűjtésre, amely a 
köztisztasági szolgáltatás kedvezményezettjei, 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre 2019.01.30-ra. 

Figyelembe véve: 

-az 2006-os/51 Törvény előírásait, amely a közhasznú közösségi szolgáltatásokra vonatkozik, 
újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

-2006/101-os Törvény előírásai, amely a köztisztasági szolgáltatását illeti a helységnek, 
újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

-2011-es/211 Törvény, amely a hulladékok rendszerére vonatkozik, újrakiadva, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 

-a 2018-as/74Sürgősségi Kormányrendelet előírásai, amely a 2011-es/211 Törvény 
módosítása és kiegészítése, amely a szemét rendszerére vonatkozik, a 2015-ös/249-
esTörvény, amely a csomagolások kezelésének módosítása és a csomagolási hulladékokét 
illetően és a 2005-ös/196 Sürgősségi Rendelet, amely a környezetvédelmi alap, 17-es cikkely 
1. Bekezdése és a IV.cikkely. 

-a 2001-es/ 2Sürgősségi rendelete, amely a szabálysértés jogi rendszerét illeti, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 

- a 2007/július 9-i metodológiai normák, amelyek megállapítása, összeillesztése vagy 
módosítása a díjaknak, a települések higiéniai szolgáltatásának konkrét tevékenységeire, 
amely elfogadtatik a 2007-es/109-es rendelet alapján. 

A 614401-es cím, 2018.12.06-a Regionális Fejlesztési Minisztérium és a Közadminisztráció –
a Nemzeti Szabályozási Hatóság és a Közhasznossági Közszolgáltatás. 

Tekintettel a Helyi Stratégiára, amely a a környezeti területre és a köztisztasági szolgálat 
fejlesztésére és működésre vonatkozik Margitta municípiumban, amelyet elfogadnak a 
2016.05.25/29, ugyanúgy, mint az általános higiéniai szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, 
amely 2017.03.21-ből/358megkötve a 2009.04.29/ 41Víz, szennyvíz és köztisztasági 
szolgálattal, szolgálat, mely a Helyi Tanács alárendeltségében volt. 

Tekintettel a Köztisztasági szolgálat(SPAACS) indoklási megjegyzésre, a háztartási 
hulladékok kiigazítására, amely a dossziéban van benyújtva. 



A 2015-ös Törvény/227 291-es előírásai szerint, 1. Bekezdés, b pontja, amely az Adókódexet 
illeti, az 2003-as/52 Törvény 7-es cikkelye, amely a döntéshozás átláthatóságát, 
közintézményekben illeti, újrakiadva. 

A 2001-es/215 Törvény 36-os cikkelyének 2. Bekezdése és 45-ös cikkelyének 1. Bekezdése 
és 115-ös cikkely, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

Határoz: 

Cikkely: elfogadják 2019.01.1-től kezdve az új díjakat a municípiumi hulladékokra nézve és a 
háztartási hulladékok kiigazításának földelési pontjának beszerzése, az 1. Melléklet szerint, 
amely a jelen határozat szerves részét képezik. 
2.Cikkely: elfogadják a köztisztasági szolgálat kiegészítését, amelyet a Margittai 
Köztisztasági szolgálattal kötöttek meg, a következő teljesítmény mutatókkal: 
Köztisztasági szolgálat 
aktivitása 

Teljesítmény mutatók leírása A teljesítménymutatók 
minimális értéke 

A szelektív gyűjtése a 
municípiumi hulladéknak, 
17-es cikkely, 1.bekezdése,a 
pontja. 

A hulladék( papír, fém, 
műanyag és üveg, a 
munícipiumi szemétből, mint 
százalékarány, a generált 
teljes szemétből, a papírból, 
fémből, műanyagból és 
üvegből, a munícipiumi 
szemétből. 
 
A szemét mennyisége, papír, 
fém, műanyag és üveg a 
munícipiumi hulladékokból, 
amely az elfogadott 
mennyiséget illeti, egy 
kalendarisztikus a szelektáló 
állomáson keresztül. 
 
 
A papír, fém, műanyag, üveg 
a teljes mennyiségű 33%-a 
szemétnek, elküldve 
újrafelhasznosításra, mint 
mennyiség a teljes elfogadott 

40% 2019-es évre 
 
 
 
 
 
 
 
 
50%2020-as évre 
60%2021-es évre 
 
 
 
 
 
 
 
70% 2022-e évvel 
kezdődően. 



mennyiségnek, amelyet 
elfogadnak a kiválogatási 
állomáson 

Az üzemeltetése a szortálási 
állomásnak 

 

Felszerelése a mechanikai-
biológiai felszerelés kezelése 

A teljes mennyisége a 
szemétnek- papír, műanyag, 
fém és üveg, amely évenként 
van újrahasznosítva küldve, 
mint aránya, a teljes 
mennyiségnek, a teljes 
mechanikai-biológiai 
kezelése. 

3% 

 
 

A teljesítmény mutatók kötelezőek, úgy a gyűjtési állomások esetében, mint a mechanikai-
biológiai menedzsment keretében. 

 
 

Ülésvezető elnök:        Ellenjegyzi: 

Nagy Gabriella      Demeter Cornelia mun. Jegyző 

 

 

13/2019.01.30 

15 helyi tanácsos közül 14-en szavaztak mellette, 1 tanácsos tartózkodott 

 

 

 

 


