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139 sz. HATÁROZAT 

2016 szeptember 29-i 

a „Mezőszabadi – Aquaserv viz szivattyútelep állomás villamosenergia-vezetékkel való 

ellátása ” munkálat megvalósitásának jóváhagyására vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Látván a Gazdasági Osztály által bemutatott 2016.09.22/17756 sz. tényfeltáró 

indoklást, illetve a szakbizottságok meghagyását, 

 

Figyelembe véve az épitkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére 

vonatkozó 1991/50 sz. Törvény rendelkezéseit, újból közzétett, az utólagos 

módositásokkal és kiegészitésekkel, valamint a Maros megyei Tanácsnál a 2016/11410 

sz. alatt rögzitett SC TEHNICTRUST SA által megküldött cimzést,  

 

A helyi önkormányzatra vonatkotó 2001/215 sz. Törvény  91.cikk, (1) bekezdés, c) 

betűs és a 97.cikk, (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, újból közzétett, az 

utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 

határozza: 

 

1.Cikk. Jóváhagyásra kerül a „Mezőszabadi – Aquaserv viz szivattyútelep állomás 

villamosenergia-vezetékkel való ellátása ” munkálat SC TEHNICTRUST SA általi 

kivitelezése, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt műszaki 

jelentés, illetve a SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA által kibocsátott 

2016/70301659716 hálózati csatlakozást megillető véleményezés betratása által.  

 

2.Cikk. (1) A jelen határozat, az épitkezési munkálatok kivitelezésének 

engedélyezésére vonatkozó 1991/50 sz. Törvény rendelkezéseinek megfelelően a 

tulajdonos 1.cikk tartalma alatt emlitett beruházási munkálatok kivitelezésével 

szembeni egyetértését képezi.  

  

(2) A tulajdonos egyetértése nem egyenértékű és nem képezi a munkálatok 

kivitelezésének  engedélyezési aktusát, a törvényes rendelkezéseknek megfelelően, a 

szükséges véleményezések, megegyezések és engedélyezések megszerzésének 

felelősége a  kedvezményezett kötelezettségét illeti.  

 

3.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Gazdasági Osztály, a SC TEHNICTRUST SA 

illetve „Compania Aquaserv” SA számára, melyek felelősek ennek kivitelezéséért.  

 

ELNÖK                                                                                                   Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                             TITKÁR  

                                                                                                        Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS  
GAZDASÉGI OSZTÁLY 
Örökség és közszolgáltatások Szakasz 
 
2016.09.22/17756 Sz. 
VI / D / 1 Dosszié 
 

INDOKLÁS 
a „Mezőszabadi – Aquaserv viz szivattyútelep állomás villamosenergia-vezetékkel való 

ellátása ” munkálat megvalósitásának jóváhagyására vonatkozóan 

 
A Mezőszabadi viz szivattyútelep a Maros Megyei közkincs része, mely a S.C. 
Comapnia Aquaserv regionlis szolgáltatónak koncesszionált.  
 
A Maros Megyei Tanácsnál a 2011/11410 sz. alatt rögzitett cimzés által a SC 
TEHNICTRUST SA a megyei hatóság engedélyét kéri a műszaki jelentés és a SC  
Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA által kibocsátott 2016/70301659716 hálózati 
csatlakozást megillető véleményezés tiszteletbentartása általi  „Mezőszabadi – 
Aquaserv viz szivattyútelep állomás villamosenergia-vezetékkel való ellátása ” 
munkálat megvalósitásának vonatkozásában.  
 
A benyújtott műszaki jelentés rámutat azon tényre, miszerint a Mezőszabadi viz 
szivattyútelep fogyasztó  villamosenergia-vezetékkel való ellátása a Mezőszabadi PT 
5, 20/0, 4Kv, 400Kva 20kv OHL-ből való kapcsolódás során történik.  
 
A Mezőszabadi – Aquaserv viz szivattyútelep állomás villamosenergia-vezetékkel való 
ellátásának munkálata két munkálat tipust feltételez: a meglévő bekötést megtartó, 
-egy új elosztódoboz magasfeszültségű átalakitóhoz való közvetlen hozzákötését 
megillető bekötési munkálatok és az erő 300kW-ről 160kW-ra való  csökkentése általi 
belső létesitményt megillető munkálatok. A második munkálat keretén belül egy 
240Kva/190kW áramfejlesztő felszerelésére kerül sor.  
 
A munkálat kivitelezése érdekében a Mezőcsávás községének Polgármesteri hivatala 
kibocsátotta a 2015.011.17/64 sz. egyedi tervengedélyt, mely által kérelmezve van a 
tulajdonos hivatalos formában kifejtett beleegyezése.  
 
A szóban forgó beruházást megillető összes munkálatot a SC TEHNICTRUST SA végzi, a 
SC „Compania Aquaserv” SA saját költségére.  
 
A fentiekre tekintettel, vitafolyamat és jóváhagyás céljából előterjesztjük a 
„Mezőszabadi – Aquaserv viz szivattyútelep állomás villamosenergia-vezetékkel való 
ellátása ” vonatkozó határozattervezetet.  
 
 

ELNÖK h.                                                             ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

ELNÖK HELYETTES                                                            Alin Mărginean 

Alexandru CîmpeANU  

 

Összeállitotta: Marcela Moldovan, tanácsos 
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