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2021. június 24.-i 

108. számú HATÁROZAT 

Erdőszentgyörgy városának és Küküllőszéplak és Mezőceked községeknek, az AQUA INVEST 

MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulásból való kilépésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16745/18.06.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

Szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulásnak, az 

Erdőszentgyörgy városának és Küküllőszéplak meg Mezőceked községeknek, az AQUA INVEST 

MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulásból baló kilépésének a jóváhagyására vonatkozó kérését, 

Tekintettel, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának 12. cikkely, 

16. cikkely (2) bekezdés „j” betű és 21. cikkely (1) bekezdés előírásaira, 

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

(1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „m” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Erdőszentgyörgy városának és Küküllőszéplak és Mezőceked községeknek, 

az AQUA INVEST MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulásból való kilépését. 

2. cikkely Megbízza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, aki a Társulás 

Közgyűlésében Maros Megyét képviseli, hogy az 1. cikkely értelmében szavazzon és, hogy aláírja a 

Társulás Statútumát Kiegészítő okiratot. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, Erdőszentgyörgy városának, Küküllőszéplak és Mezőceked 

községeknek, valamint az AQUA INVEST MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulásnak, amely felel 

a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

  



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Erdőszentgyörgy városának és Küküllőszéplak és Mezőceked községeknek, az AQUA INVEST 

MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulásból való kilépésének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnál, a 12943/17.05.2021. sz. alatt iktatott átirattal, az AQUA INVEST 

MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulás közli a tagjaival, a Társulás három tagjának a kilépési 

kérelmét, Erdőszentgyörgy városa, Küküllőszéplak és Mezőceked községek. 

A kérést a három közigazgatási területi egység kilépési döntésének következtébe fogalmazták, a 

kilépésnek az okai, az ivóvíz ellátási és kanalizálási rendszer beruházásainak a kivitelezésének a 

késedelme, illetve hiánya. 

A Társulás, 2008. április 7.-én volt létrehozva, a közigazgatási területi egységek köztulajdonában 

levő ivóvíz és kanalizálási hálózatok közös ügykezelésének céljából, jelenleg 96 tagot számlál. 

A Társulás Statútumának 12. cikkely előírásai szerint, a tagsági minőség megszűnik a Társulásból 

való kilépés vagy kirekesztés esetében, és nem történhet meg, csak ha a tag egyoldalúan kilépik a 

megbízói szerződésből. Ha bármelyik tag ki akar lépni a megbízói szerződésből, illetve a 

Társulásból, ez a tag értesíti a Társulás elnökét és a többi tagok a szándékai felől. A Társulás 

Elnöke összehívja a Társulás Közgyűlését (AGA) legtöbb 30 napon belül, a hasonló értesítő 

átvételének a dátumától. 

Ez a szándék közölve volt a Társulás Elnökével és mag volt vitatva az AGA 2021. március 19.-i 

gyűlésén, a három közigazgatási területi egységnek a Társulásból való kilépési eljárásának az 

elindítását jóváhagyták a 2021. április 26-i ülésén a Közgyűlésnek. 

A Társulás Közgyűlésének az egyik feladata, a Társulás Statútumának a 16. cikkely (1) bekezdés 

„j)” betű szerint, az új tagoknak a társulásba való belépésének a jóváhagyása, valamint a annak a 

keretéből való kilépésnek és kirekesztésnek, a Társulás közgyűlésének a határozatai, 

megszavazhatók a tagoknak, a Társulás Közgyűlésében való képviselői által, egy speciális 

mandátum alapján, amelyet a képviselt tagnak a döntéshozó hatóságainak a határozatával, előre, 

kivételesen hagyott jóvá. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra, az Erdőszentgyörgy városának és 

Küküllőszéplak és Mezőceked községeknek, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségi Fejlesztési 

Társulásból való kilépésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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