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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. szeptember 30.-i 

149. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i S.C. „Compania Aquaserv” S.A. részére koncesszióba adott, egyes javaknak 

Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25535/24.09.2020. sz. Jóváhagyási beszámolót, a 

Gazdaság Igazgatóság, Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztályának a 

25600/24.09.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 25624/24.09.2020. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a S.C. „Compania Aquaserv” S.A. 213797/2020. sz. és 214036/2020. sz. átiratait, 

amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál, a 23648/2020. sz. 23918/2020. sz. alatt iktattak, 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, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 361. cikkely (2) bekezdés, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 864. 

cikkely, valamint a 202662/22/05.03.2010. sz. Vízellátási és csatornázási szolgálatnak az 

ügykezelés megbízói szerződésnek, Általános rendelkezései 61. cikkely előírásaira,  

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a 287. cikkellyel és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Marosvásárhely-i S.C. „Compania Aquaserv” S.A. részére 

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, a 

leírásuknak/értékesítésüknek az érdekébe. 

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, a megfelelő módon módosul. 
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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. 

4. cikkely Felhatalmazza a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-t, hogy értékesítse, a jelen 

határozatnak a szerves részét képező mellékletben azonosított javakat, a tárgyi eszközöknek az 

értékesítéséből befolyt összegeket, Maros megyének a költségvetésébe fogják befizetni, miután a 

velejáró kiadásokat levonják. 

5. 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” Közösségi Fejlesztési Egyesületnek, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

   

25535/24.09.2020 sz. 

XI.B/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i S.C. „Compania Aquaserv” S.A. részére 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 koncesszióba adását, a S.C. „Compania Aquaserv” 

S.A. részére, a Maros Megye köztulajdonában levő javaknak, amelyek a víz és csatornázási 

rendszerhez tartóznak, a határozatnak az 1. sz. mellékletébe voltak foglalva, valamint a 2. sz. 

mellékletbe foglalt, a Víz és csatornázási szolgáltatás ügykezelését átruházó szerződést. 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A., a 213797/2020. sz. és a 214036/2020. sz. átiratokkal, amelyeket 

a Maros Megyei Tanácsnál, a 23648/2020. sz. és a 23918/2020. sz. alatt iktattak, megküldte a 

Társaság megbízott ügykezelésében, Maros Megyének a köztulajdonában levő, rendelkezésre álló, 

egyes álló eszközöknek a működésből való kivonására és leírására vonatkozó dokumentációt. 

A S.C. „Compania Aquaserv” S.A., Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való 

átutalását javasolja, a következő javaknak: a Mezőségi övezet vízellátási vezetékei, elektromos erő 

berendezés – Mezőfele, betongyűrű csatlakozó – Mezőfele 200 m, elektromos berendezések, 

technológiai hidraulikus berendezések – Mezőfele, külső elektromos berendezések – Mezőfele, 

technológiai hidraulikus berendezések az 1000 köbméteres tartálynál – Mezőfele, villanypumpák 

TK 100x80 (2 db), SADU elektromos pumpa 80x65 (2 db), klór detektor, elektromos irányító 

kapcsolótáblák (4 db) – Mezőfele, beton oszlopos és dróthálós kerítés – Mezőszabad, beton 

oszlopos és dróthálós kerítés – Mezőfele-i Szivattyú Állomás, mérőakna DN200 és Madalena fi 

200-as mérőkészülék, Mezőpagocsa – Nagysármás vízvezeték, DN.300, Mezőpagocsa – 

Nagysármás DN 300x3,5 km. 

A fennebb említett javak nem használhatóak, mivel azok előrehaladott fizikai és morálisrongálódást 

szenvedtek, illetve a normális működési idejüket túllépték, ezeket nem lehet újrahasznosítani, más 

hasonló feladatoknál a kopás és a vágással való szétbontás miatt, valamint a tény miatt, hogy nem 

teljesítik, a pumpálási teljesítményre és energetikai hatékonyságra vonatkozó minimális 

követelményeket, vagy egy elavult technológiával rendelkeznek. 

Tekintettel a tényre, hogy ezeket a javakat már nem lehet használni, mivel műszaki szempontból 

elavultak, a költségek pedig ezekkel a javakkal nagyok és nem indokoltak, javasoljuk a S.C. 

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

a magántulajdonába való átutalását, azoknak a működésen kívül való helyezésük/leírásuk érdekébe, 

esetenként. A Mezőségi övezet vízellátási vezetékei, betongyűrű csatlakozó – Mezőfele 200 m, 



mérőakna DN200 és Madalena fi 200-as mérőkészülék, Mezőpagocsa – Nagysármás vízvezeték, 

DN.300, Mezőpagocsa – Nagysármás DN 300x3,5 km, állóeszközökre vonatkozóan, javasoljuk az 

üzemen kívül való helyezésüket és a leírásukat, az újrafelhasználható anyagoknak a visszaszerzése 

nélkül, azok beásva maradnak. 

A többi javakra, javasolják a működésen kívül való helyezésüket és a nyert újrahasznosítható 

anyagoknak az értékesítését. A nyert újrahasznosítható anyagoknak az értékesítése a S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A. feladata lesz és az értékesítésből befolyt összegeket, a velejáró 

költségeknek a levonása után, Maros megye költségvetésébe fogják átutalni. 

Figyelembe véve a fennebbieket, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak a 9/2009. sz. 

Határozatának az 1. 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 módosítására, a Maros Megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalásra 

javasolt pozícióknak a törlésével. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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