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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

18.405/22.07.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

2019. _____ ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Aquaserv Vállalat Rt. működési körzetében az Ivóvíz ellátási és a kanalizálási 

szolgáltatásnak a szabályzatának és a Természetes/jogi személyek részére az ivóvíz ellátási és a 

kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a szerződésének a modelljének a 

módosítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.06.20.-i 15506. sz. Indokolását, a 

Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

Szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Látva, az utólag módosított és kiegészített, 2009. október 29.-i 146. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatot és a 2015. június 18.-i 69. sz. Határozatot, valamint a 2019. március 7.-i 80. sz. kérését 

a MAROS AQUA INVEST közösségi fejlesztési társulásnak, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 241/2006. sz. Vízellátási és kanalizálási 

szolgáltatás törvénye 6. cikkely, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

51/2006. sz. Közhasznú közösségi szolgáltatások törvénye 8. cikkely (3) bekezdés (i) betű, valamint 

a Közmű Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság által kibocsátott 88/2007. sz. és 

90/2007. sz. Rendeletekkel jóváhagyott, a Vízellátási és kanalizálási szolgáltatásnak a keret-

szabályzat és a Vízellátási és kanalizálási szolgáltatások végzésének/biztosításának keret-szerződés 

előírásainak értelmében, 

Figyelembe véve, a Maros AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának az 5. 

cikkely (2) bekezdés „f” betű (i) pont, 16. cikkely (3) bekezdés „f” betű és 21. cikkely (1) bekezdés 

előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

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

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

bekezdés előírásai alapján,  

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Aquaserv Vállalat Rt. működési körzetében az 

Ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatának a véleményezésére vonatkozó 

2009. október 29.-i 146. sz. Maros Megyei Tanács Határozat melléklete módosul és az 1. sz. 

Melléklettel lesz helyettesítve. 
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II. cikkely Az Aquaserv Vállalat Rt. működési körzetében a Természetes és a jogi személyek 

részére az ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a 

szerződésének a mintájának a jóváhagyására vonatkozó 2015. június 18.-i 69. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat melléklete módosul és a 2. sz. és a 3. sz. mellékletekkel lesz helyettesítve. 

III. cikkely Megbízza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, aki a MAROS AQUA 

INVEST Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésében Maros Megyét képviseli, hogy a MAROS 

AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésén szavazza meg, a jelen határozat I. 

cikkelye szerint elfogadott, az Aquaserv Vállalat Rt. szolgáltatási területén az Ivóvíz ellátási és a 

kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatának a módosítását. 

IV. cikkely Megbízza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, aki a MAROS AQUA 

INVEST Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésében Maros Megyét képviseli, hogy a MAROS 

AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésén szavazza meg, a jelen határozat II. 

cikkelye szerint elfogadott, az Aquaserv Vállalat Rt. szolgáltatási területén a Természetes/jogi 

személyek részére az ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a 

szerződésének a mintájának a módosítását. 

V. cikkely Az 1-3. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

VI. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a MAROS AQUA 

INVEST Közösségi Fejlesztési Társulással és a Marosvásárhely-i Aquaserv Vállalat Rt.-vel. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

15.506/20.06.2019. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i S.C. Compania Aquaserv S.A. működési körzetében az Ivóvíz ellátási és a 

kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatának és a Természetes/jogi személyek részére az ivóvíz 

ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a szerződésének a modelljének 

a módosítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács a 146/29.10.2019. sz. Határozattal véleményezte, a S.C. Compania 

Aquaserv S.A. működési körzetében a Ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatát 

(Szabályzat), a dokumentumot, amely meghatározza az ivóvíz ellátási és kanalizálási szolgáltatás 

működésére vonatkozó egységes jogi keretet, a szolgáltatás biztosításának a teljesítéséhez 

szükséges feltételeket és módozatokat, valamint a S.C. Compania Aquaserv S.A. (Szolgáltató) és 

ezeknek a szolgáltatásainak a felhasználói közötti viszonyt. Utólag, a mérő műszerek modernizálása 

és ennek a szabályzatnak az előírásainak, az új mérő felszerelésekhez való igazodásának a 

szükségessége miatt, azt módosították a 70/18.06.2015. sz. Határozattal. 

Hasonlóan, a 69/18.06.2015. sz. Határozattal, jóváhagyták a Természetes/jogi személyek részére az 

ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a szerződésének a 

modelljét, ez meghatározva a felhasználó és a szolgáltató közötti viszonyt. 

A mérőműszerek modernizálásának következtébe, a jelenlegi mérőműszereknek a helyettesítésével, 

távolról olvashatókkal, a Szolgáltatónak a munkafolyamatait módosították, amelyek ki kell tűnjenek 

úgy a Marosvásárhely-i S.C. Compania Aquaserv S.A. működési körzetében az Ivóvíz ellátási és a 

kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatból, mint a Természetes/jogi személyek részére az ivóvíz 

ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a szerződésből is. 

Ezen aspektusok mellett, a Szolgáltató, szükségesnek találta, egyes műszaki-gazdasági természetű 

kiegészítésnek az elvégzését, az összes módosítás és kiegészítés viszonyítva, kitűnik és meg van 

jelölve a jelen okirat 1 és 2 mellékletében. 

Az 51/2006. sz. Törvény 8. cikkely (3) bekezdés (i) betű előírásai szerint: 

„(3) A közműszolgáltatások területén, a rájuk háruló illetékességek és feladatkörök gyakorlásában, 

a helyi közigazgatási hatóságok a következőkkel kapcsolatban fogadnak el határozatokat: 

i) a közműszolgáltatások szabályzatainak, feladatfüzeteinek, szolgáltatási szerződéseinek és egyéb 

helyi szabályozásoknak a kidolgozása és jóváhagyása a keretszerződések, keret-feladatfüzetek és a 

szolgáltatási keretszerződések alapján, illetve az illetékes szabályozó hatóságok által kidolgozott és 

elfogadott egyéb keretszabályozások alapján;”. 

A fennebbiek értelmébe, javasoljuk jóváhagyásra a Marosvásárhely-i S.C. Compania Aquaserv S.A. 

működési körzetében az Ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatának és a 

Természetes/jogi személyek részére az ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a 
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végzésének/biztosításának a szerződésének a modelljének a módosítására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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