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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2018. augusztus 30.-i 

91. számú HATÁROZAT 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye 

köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18166/24.08.2018. sz. indokolását, a 

Gazdaság Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztályának a 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. 213414/2018. sz. átiratát, amelyet 

15358/2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint a vízellátási és csatornázási 

szolgálatnak az ügykezelésének az átruházására és a megbízói szerződésnek a jóváhagyására 

vonatkozó 9/2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozat alapján megkötött 202662/22/05.03.2010. 

sz. Ügykezelés megbízói szerződésnek az Általános rendelkezéseinek 10.3 cikkely és 18. cikkely 

16. pont előírásait, 

Tekintettel, az állam és a közigazgatási területi egységek köztulajdonát alkotó tárgyi eszközök 

működésből való kivonásának, leírásának és értékesítésének a folyamatát szabályzó 112/2000. sz. 

Kormányrendelet 2. cikkely rendelkezéseire, 

 Az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény 10. 

cikkely (2) bekezdés és 18. cikkely, a Polgári Törvénykönyv 864. cikkely, valamint a 

202662/22/05.03.2010. sz. Vízellátási és csatornázási szolgálatnak az ügykezelés megbízói 

szerződés általános rendelkezés 61. cikkely rendelkezéseire tekintettel,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, c) betű, a 97. cikkely (1) bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak koncesszióba adott, a jelen 

határozatnak a szerves részét képező mellékletben azonosított javaknak az átutalását, Maros megye 

köztulajdonából a magántulajdonába 

(2) Jóváhagyja az (1) bekezdésben előírt javaknak a működésből való kivonását és leírását. 

2. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 9/2009. sz. Határozatának az 1. sz. melléklete, a 

202662/22/05.03.2010. sz. Ügykezelés megbízói szerződésnek az 1/a melléklet, valamint Maros 

Megyének a könyvelési kimutatása megfelelően módosul. 

3. cikkely Felhatalmazza az ”Aquainvest Mureș” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület elnökét 

– Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja Maros Megye nevébe és 

részére, a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-val kötött, Vízellátási és csatornázási szolgálatnak az 

ügykezelés megbízói szerződés kiegészítő okiratát, a jelen határozat 2. cikkely előírásainak 

értelmébe. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-

nak és az ”Aquainvest Mureș” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesületnek, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  18168/24.08.2018 sz. 

VII/D/1 akta  

 

INDOKOLÁS 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye 

köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, a 9/2009. sz. Határozatával, jóváhagyta Maros Megyének a vízellátási és 

csatornázási szolgálatának az ügykezelésének az átruházását a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-

nak, mint regionális szolgáltatónak. 

A fennebb említett Határozattal, jóváhagyták a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak a koncesszióba 

adását, a Maros Megye köztulajdonában levő javaknak, amelyek a víz és csatornázási rendszerhez 

tartóznak, a határozatnak az 1. sz. mellékletébe, valamint a 2. sz. mellékletbe foglalt Víz és 

csatornázási szerződés ügykezelését átruházó szerződésbe vannak foglalva. 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A., a 213414/2018. sz. átirattal, amelyet a 15358/2018. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, megküldte a Társaság megbízott ügykezelésében, Maros 

Megyének a köztulajdonában levő, rendelkezésre álló, egyes álló eszközöknek a működésből való 

kivonására és leírására vonatkozó dokumentációt. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk egyes javaknak, amelyeket a S.C. „Compania 

Aquaserv” S.A.-nak adtak koncesszióba, az átutalását Maros megye köztulajdonából a 

magántulajdonába és a leírását mivel nem lehet őket értékesíteni, valamint a Maros Megyei 

Tanácsnak a 9/2008. sz. Határozatának az 1. sz. mellékletének, illetve az ezzel a regionális 

szolgáltatóval, az ”Aquainvest Mureș” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület által megkötött, 

202662/22/05.03.2010. sz. Vízellátási és csatornázási szolgálatnak az ügykezelésének az átruházási 

szerződésének az 1a mellékletének a módosítását. 

A bemutatottak értelmébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  18169/24.08.2018 sz. 

VII/D/1 akta  

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye 

köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Maros megye köztulajdonához tartozó vízellátási rendszereket koncesszióba adták „S.C SURM 

S.A”-nak, jogi személyiséggel rendelkező szaktársaság, amelynek az egyedüli részvényese a Maros 

Megyei Tanács. 

A Maros Megyei Tanács, 1999. évben koncesszióba adta a „Maros Megyei Vidéki Közhasznú 

Szolgáltatások” Kereskedelmi Társaság Részvénytársaságnak, a 4992. sz. koncesszióba adási 

szerződéssel, a víz és kanalizálási szolgáltatásokat zonális rendszerbe, azoknak a hatékony 

működtetésének és a szolgáltatásoknak a folytonossági és minőségi körülményei között az ivóvíz 

szolgáltatásának a biztosításának érdekébe. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a 70/2008. sz. Határozattal, jóváhagyták a koncesszióba adási 

szerződésnek és a kiegészítő okiratoknak a koncesszióba adását, együtt az ezeknek, a 

szerződéseknek a tárgyára vonatkozó, összes jogokkal és kötelességekkel, a „Maros Megyei Vidéki 

Közhasznú Szolgáltatások” Kereskedelmi Társaság Részvénytársaság által, egyes vízellátási és 

kanalizálási zonális rendszereknek a működtetésére, amelyek a megye tulajdonában vannak, a S.C. 

„Compania Aquaser” S.A, regionális működtetőnek, 2008.06.16.-i dátummal kezdődőleg, a 

vízellátási és kanalizálási megyei közszolgáltatásnak a kivitelezésének és hatékonyabbá tételének az 

érdekébe. 

A közhasznú közösségi szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006. sz. Törvény és a vízellátási és 

kanalizálási szolgáltatásra vonatkozó 241/2006. sz. Törvény előírásai szerint, a hatóságoknak az 

exkluzív hatáskörébe tartozik, hogy határozzanak a közhasznú közösségi szolgáltatások 

ügyintézésére és a szolgáltatásokhoz tartozó közterület ügykezelésére vonatkozóan. Ezeket a 

feladatokat gyakorolhatják a víz és kanalizálási közösségek közötti fejlesztési társulások 

közvetítésével is, megbízás alapján. 

Az abba az időbe érvénybe levő 51/2006. sz. Törvény 31
1
. cikkely rendelkezései szerint, a 

közhasznú szolgáltatásoknak az ügyintézését a delegálását meg lehet valósítani a delegálási 

szerződésnek a direkt módon való odaítélésével is, a közigazgatási területi egységek által alapított 

regionális szolgáltatónak, amely tagja egy  közösségek közötti fejlesztési társulásnak, amelynek a 

tevékenységének a tárgya a közhasznú szolgáltatások. 

Maros Megyében ezek a feltételek teljesítve voltak, abban az értelemben, hogy létrehozták az ADI 

AQUAINVEST MUREŞ-t közhasznú szolgáltatások tevékenységi tárggyal, a S.C. Compania 

Aquaserv S.A. pedigregionális szolgáltató, amelynek a részvényesei az ADI tagjai. 



Így, a Maros Megyei Tanács, a 9/2009. sz. Határozatával, jóváhagyta Maros Megyének a vízellátási 

és kanalizálási szolgáltatásának az ügyintézésének a delegálását, a SC "Compania Aquaserv" SA, 

regionális szolgáltatónak. 

Ugyanazzal a közigazgatási okirattal jóváhagyták a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak a 

koncesszióba adását, a Maros Megye köztulajdonában levő javaknak, amelyek a víz és csatornázási 

rendszerhez tartóznak, a határozatnak az 1. sz. mellékletébe, valamint a Víz és csatornázási 

szerződés ügykezelését átruházó szerződést, amelyet a határozatnak a 2. sz. mellékletébe foglaltak, 

amelyet az ADI AQUAINVEST MUREŞ és a regionális szolgáltató között kötöttek. 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A., a 213414/2018. sz. átirattal, amelyet a 15358/2018. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, megküldte a Társaság megbízott ügykezelésében, Maros 

Megyének a köztulajdonában levő, rendelkezésre álló, egyes álló eszközöknek a működésből való 

kivonására és leírására vonatkozó dokumentációt. 

Maros Megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalásra javasolt javai a következők: 

Hidraulikus – Technológiai berendezések, elektromos erőberendezések, hidraulikus berendezés a 

tartályhoz, elektromos pumpák CM 125-4 db, elektromos irányító műszerfalak 4 db, hozammérő 

akna, elektromágneses hozammérő 1 db, a vízben a klór üledéket érzékelő készülék, ezek mind a 

Mezőszabad-i Ivóvízpumpáló állomáshoz tartoznak. 

Figyelembe véve a fennebbieket, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak a 9/2008. sz. 

Határozatának az 1. sz. mellékletének a módosítására, Maros Megyének a köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalásra javasolt pozícióknak a törlésére és a javaknak a leírására, mivel  

ezeket nem lehet értékesíteni, valamint a Maros Megye közvagyonának a javainak a könyvelési 

nyilvántartóban való módosítását. 

Ugyanabba a mértékbe fognak módosulni, az ügyintézésnek a delegálási szerződésének az 1a 

mellékletébe a visszaszolgáltatandó javak leltára is, egy ilyen tárgyú kiegészítő okiratnak a 

megkötésével. 

A bemutatottak értelmébe, az elemzett határozattervezetet alá lehet vetni a megvitatásnak és 

jóváhagyásnak. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 18189/24.09.2018. sz. 

VI/D/4 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye 

köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 18168/24.08.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság - Vagyonkezelési, közszolgáltatási 

és vállalatirányítási osztálynak a 18169/24.08.2018. sz. szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A közigazgatási okirattervezet szabályozási tárgyát, a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak 

koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való 

átutalása képezi, azoknak a működésen kívül helyezésüknek és a leírásuknak érdekébe. 

A javak, amelyek Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalás-javaslatának a 

tárgyát képezik – a vízellátási és kanalizálási rendszerhez tartoznak, koncesszióba voltak adva a 

S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak, a Maros Megyei Tanácsnak a 9/2009. sz. Határozatának és a 

202662/22/05.03.2010. sz. Vízellátási és kanalizálási szolgáltatásnak az ügyintézésének a delegálási 

szerződésnek az alapján, amelyet az “AquainvestMureş” Közösségek közötti Fejlesztési Társulás 

kötött ezzel a regionális szolgáltatóval, ugyanazon közigazgatási okirat szerint. 

A határozattervezetet kísérő iratokból kitűnik, hogy a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. a 

213414/2018. sz. átirattal megküldte a dokumentációt, az elhasznált normál használati idejű, egyes 

állóeszközöknek a működésből való kivonására és leírására vonatkozó, amelyek ennél a 

szolgáltatónál voltak delegált ügyintézésbe, valamint azoknak egy kiértékelő jelentését, a Delegálási 

szerződés – Általános rendelkezések 10.4. cikkely előírásai szerint elkészítve. 

A delegálási szerződés 18. cikkely 16. pont szerint, a vízellátási és kanalizálási szolgáltatás 

működtetője köteles javasolni a megbízó hatóságnak az érvényes törvények alapján a  delegált 

vagyontárgyakhoz tartozó állóeszközöknek a működés alól való kivonását. 

Az állam és a közigazgatási területi egységek köztulajdonát alkotó tárgyi eszközöknek a 

működésből való kivonásának, leírásának és értékesítésének a folyamatának a szabályozására 

vonatkozó 112/2000. sz. Kormányrendelet 2. cikkely rendelkezésének értelmébe, a működésből 

való kivonásának, az értékesítésének és esetenként a leírásának az érdekébe, az állóeszköz 

természetű állam és a közigazgatási területi egységek köztulajdonát alkotó tárgyi eszközöknek, 

amelyek elhasznált vagy nem elhasznált normál használati idővel rendelkeznek, amelyeknek a 
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működtetése nem támogatott, az államnak vagy a területi közigazgatási egységek magántulajdonába 

lesznek átutalva, a köztulajdon és annak a jogi rendszerére vonatkozó szabályozások szerint. 

Az egyes javaknak az államnak vagy a közigazgatási területi egységnek a köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalásának a lehetőségét, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998 Törvény 10. cikkely (2) bekezdés írja elő , 

megerősítve a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 864. cikkely által, ez a 

köztulajdonjognak az egyik megszűnési módja. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a megyei tanács, a megye 

vagyonának az ügykezelésére vonatkozó feladatokat gyakorol. Ezeknek a feladatoknak a 

gyakorlásával, egy vagyon tárgynak a közigazgatási területi egységnek a köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalása – a 213/1998. sz. Törvény 10. cikkely (2) bekezdés rendelkezései 

szerint, megyei tanács határozattal történik. 

Az elemzett közigazgatási okirat tárgyát képező javaknak az átutalása a megye köztulajdonából a 

magántulajdonába, valamint azoknak a működésből való kivonása és leírása, maga után vonja a 

Maros Megyei Tanács 9/2009. sz. Határozatának az 1. sz. mellékletének, a 202662/22/05.03.2010. 

sz. Delegálási szerződésnek az 1/a sz. mellékletének, valamint Maros Megyének a könyvelési 

nyilvántartásának a módosítását, a határozattervezet mellékletébe említett pozíciókból való 

törlésével ezekből.  

A fennebbiek értelmébe, alkalmazva a Delegálási szerződés – Általános rendelkezések 61. cikkely 

előírásait, amelyek szerint a szerződésnek az előírásainak a módosítása kiegészítő okirattal történik, 

szükség van a Maros Megyei Tanács elnökének a felhatalmazására, aki az ADI “AquainvestMureş” 

elnöki tisztségét is betölti, hogy aláírja Maros Megye nevébe és érdekébe a kiegészítő okiratot, 

amelynek ez a tárgya. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-

nak koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való 

átutalására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros 

Megyei Tanács plénumának. 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Adriana Farkas 
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