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154. számú HATÁROZAT 

2021. július 15. 

a Bihar megyei hulladékgazdálkodási terv jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

Figyelembe véve a 175/2021.07.14. számú határozattervezetet a Bihar megyei 

hulladékgazdálkodási terv jóváhagyására vonatkozóan , melyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke indítványozott, és az ehhez csatolt  12217/2021.05.31. számú jóváhagyási szakjelentést, 

valamint a 15583/2021.07.14. számú szakjelentést, amelyet  a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának 

illetékes osztálya készített;  

Tekintettel az 1/2021.07.15. számú környezetvédelmi engedélyre, 

Figyelembe véve a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

15675/2021.07.15. számú jóváhagyási jelentését, a  Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, 

tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 

15725/2021.07.15. számú jóváhagyási jelentését; a Környezetvédelmi, turisztikai és mezőgazdasági 

bizottság 15734/2021.07.15. számú jóváhagyási jelentését; amelyeket  a Közigazgatási Kódexre 

vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdését együttesen a 136 

szakasszal, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

           A következő előírásoknak megfelelően: 

- az EC 12/2006. számú európai irányelv, amely a hulladékok kezelésére vonatkozó 

keretirányelv , 

- a hulladékkezelési rendszerről szóló 211/2011. számú törvény, a későbbi módosításokkal együtt, 

amelyeket a következő jogszabályok tartalmaznak: a 68/2016. számú sürgősségi kormányrendelet; a 

74/2018. számú kormányrendelet; a 203/2018. számú törvény; a 31/2019. számú törvény; a 188/2019. 

számú törvény, amely a hulladékkezelési rendszerre vonatkozik, és előírja a hulladékgazdálkodási tervek 

kidolgozásának kötelezettségét, országos, regionális és megyei szinten.. 

- a döntések átláthatóságáról szóló 52/2003. számú törvény  

            Figyelembe véve: 

   -a Bihar Megyei Tanács elnökének 12452/2021.06.02. számú tájékoztatóját, a Megyei 

Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról szóló határozattervezet nyilvánosságra hozataláról. 

   -  a 12453/2021.06.02. számú közzétételi jegyzőkönyvet 

   - a 15.545/2021.07.14. számú jelentést a 52/2003. számú törvény rendelkezéseinek betartásáról  

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019 sürgősségi kormányrendelet  173 szakasz (1) 

bekezdése f) és d) betűje, együttesen a 182 szakasz (1) és (4) bekezdése, a 196 szakasz (1) bekezdés a) 

betűje alapján, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel . 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1.szakasz Jóváhagyja a Bihar megyére vonatkozó Hulladékgazdálkodási Tervet, a jelen határozat 

szerves részét képező melléklet alapján. 

2.szakasz Jelen határozat végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Műszaki 

Igazgatóság és a Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével.  

 



3.szakasz Jelen határozatot a következőkkel közlik: Bihar megyei Prefektúra, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke, a Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály, a Műszaki Igazgatóság, a 

Gazdasági Főigazgatóság.  

 

4.szakasz Jelen határozat nyilvánosságra hozatalát Bihar megye Hivatalos Közlönye biztosítja.  

 

 

 

              ELNÖK                                                                          Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                              a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                               Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154/2021.07.15. számú határozat  

Jelen határozatot elfogadták 35 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényi 

előírásokat.  

 


