
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

21079/20.08.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

2019. _____ ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az Alapító okiratának és 

a Statútumának a módosítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 21081/20.08.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálat Szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az 

Alapító okiratának és a Statútumának a módosítására vonatkozó 280/07.08.2019. sz. kérését, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 20002/07.08.2019. sz. alatt itattak, 

Tekintettel, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak a 

Statútumának 16. cikkely (2) bekezdés ”h”, „k” betű, 21. cikkely (1) bekezdés és 32. cikkely és az 

utólag módosított és kiegészített, az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. 

Kormányrendelet előírásaira, 

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: 

 

1. cikkely Az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az Alapító 

okiratának VII. Fejezet 1 bekezdése módosul és a következő lesz a tartalma 

”Az Igazgató tanács a közösségek közötti társulásnak a vezető végrehajtó szerve és a közösségek 

közötti társulásnak az elnökéből és még legkevesebb 4, a társulásnak a közgyűlésének a tagjainak a 

soraiból választott tagból áll. Az igazgató tanácsnak az összetétele minél jobban biztosítani fogja 

ennek a szervnek a keretében, a Társulásnak minden tagjának a képviseletét, a rotációs 

képviseletnek az elvét használva.” 

2. cikkely Az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak a 

Satútumának 22. cikkely (1) bekezdése módosul és a következő lesz a tartalma: 

(1) Az Igazgató tanács a Társulásnak a vezető végrehajtó szerve és a Társulásnak az elnökéből és 

még 4 (négy), a közgyűlés által, 4 éves periódusra kinevezett tagból áll. Az igazgató tanácsnak az 

összetétele minél jobban biztosítani fogja ennek a szervnek a keretében, minden társult tagjának a 

képviseletét, a rotációs képviseletnek az elvét használva. 
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3. cikkely Az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak a 

Satútumának 11. cikkely „b” betű módosul és a következő lesz a tartalma: 

”b) hogy kifizessék az éves tagságdíjat, 0,80 lej értékbe, amelyet a tag közigazgatási területi egység 

minden lakójára határoztak meg, a hivatalos statisztikai adatok szerint. A Maros Megyei KTE 

részére, a tagságdíj értéke 0,80 lej lesz a Maros Megye közigazgatási területi egységeinek minden 

lakójára, amelyek a társulásnak a tagjai”. 

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

Közgyűlésében Maros Megyét képviseli, hogy szavazza meg a Társulásnak az Alapító okiratának 

és Statútumának a módosítását, az 1. cikkely rendelkezései értelmébe és hogy aláírja a módosítási 

kiegészítő okiratot. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat 

Kivitelezési Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, illetve az AQUA INVEST MUREȘ 

Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

  



MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 
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Jóváhagyási beszámoló 

Az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az Alapító okiratának és 

a Statútumának a módosítására vonatkozóan 

 

Az „AQUA INVEST MUREȘ” Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás (Társulás), 2008.04.07.-én 

volt létrehozva, az ivóvíz – kanalizálási szolgáltatásokhoz tartozó infrastruktúrába a 

beruházásoknak a közösen végzett előmozdításának és kivitelezésének a céljával. 

Ez az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási 

törvény, az utólag módosított és kiegészített, 51/2006. sz. Közhasznú közszolgáltatások törvénye, a 

246/2005. sz. Törvénnyel, módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, az egyesületekre és 

alapítványokra vonatkozó 26/2000 Kormányrendelet és a 855/2008. sz. Kormányhatározat 

előírásainak alapján működik, amely jóváhagyta a közösségek közötti társulásoknak az alapító 

okiratát és keret-statútumát, a közhasznú szolgáltatások tevékenységi tárgyával, a szolgálatnak az 

ügyintézésének, egy regionális működtetőnek való delegálásának az érdekébe jönnek létre, az 

ügyintézés delegálásának a szerződésének a direkt odaítélésével. 

Az Alapító okiratnak a VII. Fejezet Az első vezető, ügykezelő és ellenőrző szervek, illetve a 

Társulásnak a statútumának a 22. cikkely A Társulásnak az ügykezelése, az Igazgatói tanács által 

van biztosítva, mint vezető végrehajtó szerv, amely a Társulás elnökéből és még 2 (kettő) a 

taggyűlés által kinevezett tagból áll, 4 éves periódusra. 

A Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi rendeletnek a kibocsátásának a 

következtébe, a 91. cikkely (6) bekezdés szerint, Az igazgatói tanács összetétele, a közösségi 

fejlesztési társulásnak az elnöke és még legkevesebb 4 tag, akiket a társulásnak a taggyűlésének a 

soraiból választanak, a statútummal a társulók előírhatnak nagyobb tag számot is, azzal a 

feltétellel, hogy az igazgató tanácsnak a tagjainak a száma, beleértve az elnököt, páratlan legyen. 

Ugyanazon sürgősségi rendelet 605. cikkely előírásai szerint, ”A 91. cikkely alkalmazásánál, a jelen 

törvénykönyvnek az érvénybe lépésének a dátumától 60 napos határidőn belül, az addig létrehozott 

közösségek közötti fejlesztési társulások kötelesek egyeztetni a saját statútumaikat és alapító 

okirataikat.” 

Ezen előírások értelmébe,a Társulás kérte a Társulásnak a Statútumának az egyeztetését. 

A Társulásnak a Statútum módosítási javaslata, a Maros Megyére vonatkozó éves tagdíjnak a 

meghatározási módjának a szabályozásából áll, 0,80 lej értékbe minden lakójára a tag Közigazgatási 

területi egységnek, amelyet kiszolgál a megye köztulajdonában levő ivóvíz-kanalizálási 

infrastruktúra. 



Ennek értelmébe, a Statútum 11. cikkely b) betű jelenlegi formája módosulni fog, amely 

meghatározza, hogy kötelesek egy éves tagdíjnak a fizetésére 0,80 lej értékbe, a tag közigazgatási 

területi egység (UAT) minden lakójára, a hivatalos statisztikai adatok szerint, Maros Megyének a 

tagságdíját pedig meghatározták 50.000 lejes fix összegbe és a következő lesz: 

„11. cikkely 

A társulóknak a következő kötelezettségeik vannak: 

b) hogy kifizessék az éves tagságdíjat, 0,80 lej értékbe, amelyet a tag közigazgatási területi egység 

minden lakójára határoztak meg, a hivatalos statisztikai adatok szerint. A Maros Megyei KTE 

részére, a tagságdíj értéke 0,80 lej lesz a Maros Megye közigazgatási területi egységeinek minden 

lakójára, amelyek a társulásnak a tagjai”. 

A fennebbiek értelmébe, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásainak a betartásával, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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