
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

181. számú HATÁROZAT 
2016. november 23-i 

Balla, Alsóidecs és Görgényhodák Községek az AQUA INVEST MUREŞ 
Közösségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyására vonatkozóan 

 
 

Maros Megyei Tanács, 

Látván a Regionális Felesztési és Programokat irányító hatóság 2016.XI.16/21.819 sz. 
tényfeltáró indoklását, a szakbizottságok meghagyását, valamint Balla, Alsóidecs és 
Görgényhodák Községek az AQUA INVEST MUREŞ Közösségfejlesztési Egyesülethez 
való csatlakozására vonatkozó 2016.10.12/11 számú, 2016/29 számú és 2016/25 
számú Határozatokat,  

Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, közüzemi szolgáltatásokra 
vonatkozó 2006/51 sz. Törvény 8.cikke, (3) bekezdése, c.) betűje által és 10.cikke 
által előírt rendelkezéseket, illetve az AQUA INVEST MUREŞ Közösségfejlesztési 
Egyesület Szervezeti Szabályzatának 13.cikke által előírt rendelkezéseit, 

Az újból közzétett, utólagosan módoított és kiegészített 2001/215 sz. helyi 
önkormányzati Törvény 11.cikke és 91.cikke, (1) bekezdése b) pontja, illetve a 
97.cikke által meghatározott rendelkezések értelmében,  

 

 

határozza: 

1.Cikk. Jóváhagyásra kerül Balla, Alsóidecs és Görgényhodák Községek az AQUA 
INVEST MUREŞ Közösségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozása.  

2.Cikk. Az 1.cikk keretei között említettek értelmén belüli Közygűlési szavazat és az 
Egyesület Szervezeti Szabályzatához tartozó kiegészítő dokumentum aláírása 
érdekében  a Maros Megyei Tanács elnöke Péter Ferenc, az  Egyesület Közgyűlésének 
Maros megyei képviselője kap felhatalmazást. 

3.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve Balla, Alsóidecs és Görgényhodák Községek 
helyi Tanácsai, valamint az AQUA INVEST MUREŞ Közösségfejlesztési Egyesület 
számára, melyek felelősek lesznek annak kivitelezéséért.  

 

 
ELNÖK                                                                                                  Ellenjegyzi 
Péter Ferenc                                                                                              TITKÁR  
                                                                                                          Paul Cosma  
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INDOKLÁS 

Balla, Alsóidecs és Görgényhodák Községek az AQUA INVEST MUREŞ 
Közösségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyására vonatkozóan 

 
 
Balla, Alsóidecs és Görgényhodák Községek helyi Tanácsai által elfogadott és a 
jelenhez mellékelten csatolt  2016.10.12/11 számú, 2016/29 számú és 2016/25 
számú Határozatok révén ezen községek jóváhagyták az AQUA INVEST MUREŞ 
Közösségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásukat.  
 
Az említett Határozadok elfogadását követően, a szóban forgó községek az alábbi 
indokokból kifolyólag kérték az az AQUA INVEST MUREŞ Közösségfejlesztési 
Egyesülethez való csatlakozást:  
 
- Balla Község befektetéseket végzett a 2006/7 sz. Kormányrendelet által 
finanszírozott vízellátás terén, viszont a pénzügyi alapok hiányából kifolyólag a 
befektetések finalizálására nem került sor. A befektetések folytatása érdekében a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretén belüli alapok alkalmazása kívánt, mivel a 
Közösségfejlesztési Egyesületek tagjai körébe sorolható közigazgatási-területi 
egységek előnyben részesítettek a víz és csatorna hálózattal való ellátás terén.  
 
- Görgényhodák Község saját vízellátási rendszerrel rendelkezik és szeretné, hogy 
saját rendszerét, megbízási Szerződés alapján, a S.C. Compania Aquaserv S.A. 
területi üzemeltető kezelje.  Ugyanakkór, a víz és csatornázási rendszerrel való 
ellátás terén Görgényhodák helység a szennyvízcsatorna terén belüli beruházások 
által a Maros megyei  2014-2020 elsőbbséget élvező beruházások jegyzékébe foglalt, 
vállalván az Egyesület tagjává vállással kapcsolatos kötelezettségeket.  
 
- Alsóidecs Község saját vízellátási rendszerrel rendelkezik és szeretné, hogy saját 
rendszerét, megbízási Szerződés alapján, a S.C. Compania Aquaserv S.A. területi 
üzemeltető kezelje. 
 
Tekintettel az Egyesület Szervezeti Szabályzatának 4. Cikke, (1) bekezdése által 
előírt rendelkezésekre, az Egyesület nyilatkoztatott célja a közigazgatási-területi 
egységek illetékességi területén belüli víz és szennyvíz ellátási szolgáltatás közös 
szabályozása, létesítése, szervezése, finanszírozása, üzemeltetése, nyomon követése   
és kezelése, valamint a Szolgáltatást megillető közüzemi rendszerek létesítését, 
korszerüsítését és/vagy esetenként fejlesztését  célozó regionális vagy helyi érdekű 
állami beruházásokon belüli és a Szolgáltatás fejlseztési stratégiáján alapuló 
projektek közös megvalósítása.  
 
Az Egyesület Szervezeti Szabályzatának 13. cikke szerint „az egyesületek 
beleegyezése és a hatályos szervezeti szabályzatot alátámasztó- a preambulumban az 
új tagokat feltűntető- kiegészítő dokumentum megkötése alapján –az Egyesület új 
tagokat fogadhat el.” 
 
 



 

 
A 2008 április 7i dátumon alapított Egyesület jelenleg 92 tagot tart számon.  
 
Tekintettel a fentiekben említettekre, jóváhagyás céljából előterjesztjük a Balla, 
Alsóidecs és Görgényhodák Községek az AQUA INVEST MUREŞ Közösségfejlesztési 
Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet.  
 
 
 
 
 
ELNÖK                                                                                                      IGAZGATÓ 
Péter Ferenc                                                                                        Valer Băţaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Összeállította: Gyarmati Iuliana  
Ellenőrizte: Suciu Călin – szolgálat vezető 
Mellékletek:      lap 
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