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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

14601/05.06.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

2020.  ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz szolgáltatási és 

kanalizálási közszolgáltatásoknak, az árainak és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 14593/05.06.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 14605/05.06.2020. sz. Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 14607/05.06.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Látva, a Közhasznú Közösségi Szolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság 718477/16.01.2020. 

sz. Véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- a MAROS AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társulás Statútumának az 5. cikkely (1) 

bekezdés ”g” betű 1. pont, (2) bekezdés ”j” betű, 16. cikkely (3) bekezdés ”d” betű, 17. 

cikkely (1) bekezdés ”c” és ”d” betű és 21. cikkely (1) bekezdés előírásait, 

- a 202662/22/05.03.2010. sz. Ivóvíz ellátási és kanalizálási közszolgálatok kezelésének a 

megbízói szerződésének a 17. cikkely 2. pont és 36. cikkely (Általános rendelkezések) 

előírásait, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az ivóvíz ellátási és 

kanalizálási szolgáltatásra vonatkozó 241/2006. sz. Törvény 12. cikkely (1) bekezdés ”i” betű 

előírásait, alátámasztva a 35. cikkely (8) bekezdés által, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára 

vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásokat, 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 a S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz 

és kanalizálás szolgáltatási közszolgáltatásoknak, az árait és díjait, a jelen határozatnak a szerves 

részét képező Melléklet szerint. 
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2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, Maros Megyének a képviselőjét, hogy a Maros megyei 

Aqua Invest Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésén, a jelen határozat 1. cikkely értelmében 

szavazzon. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a MAROS AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társulásnak 

és a Compania Aquaserv S.A.-nak. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ  

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

14593/05.06.2020. sz. 

XI/B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz szolgáltatási és 

kanalizálási közszolgáltatásoknak, az árainak és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A 43/17.02.2020. sz. átirattal, a Maros megyei Aqua Invest Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI), 

értesít, hogy a S.C. Compania Aquaserv S.A. Szolgáltató, elindította az ivóvíz szolgáltatás és 

kanalizálási – szennyvíz tisztítási közszolgáltatás árainak és díjainak a kiigazítási/módosítási 

folyamatát, a működési területén végzett szolgáltatásokért. Erre a Maros Megyei Tanács tisztázási 

kérelmet fogalmazott, a Szolgáltatónak a válasza a jelen okirathoz van mellékelve. 

Az ivóvíz, a kanalizálási és szennyvíztisztítási szolgálatért alkalmazott utolsó árak és díjak, a Maros 

Megyei Tanácsnak a 9/28.01.2016. sz. Határozatával voltak jóváhagyva. Utólag, azokat 

módosították a Díjazási politika (2016. július 1) szerinti beütemezés alapján, amely a 

202662/22/2010. sz. Megbízói szerződés melléklete és az Adótörvénykönyv 291. cikkely (2) 

bekezdés g betű előírásainak értelmében, a kanalizálási/szennyvíztisztítási szolgáltatásoknak a HÉA 

kvóta módosításának következtébe (2019. január 1). 

A 241/22.06.2006. sz. Törvény 35. cikkely (8) bekezdés előírásai szerint, az ivóvíz ellátási és 

kanalizálási szolgáltatásoknak, amelyeket a (2) bekezdésben említett pénzügyi forrásoktól eltérő 

forrásokból – teljes egészébe vagy részben közalapokból, az államkasszából és/vagy nem 

visszatérítendő alapokból, fejlődő/bővülő közinfrastruktúra révén biztosítanak/szolgáltatnak, az 

árainak és díjainak a meghatározását, kiigazítását és módosítását a közigazgatási területi egység 

döntéshozó hatóságának a határozatával hagyják jóvá, vagy esetenként, a jóváhagyott mandátum 

betartásával, a közösségi fejlesztési társulások közgyűléseinek a határozatával, amelyeknek a 

tevékenységi tárgya a vízellátás és kanalizálás szolgáltatás, az ANRSC által kibocsátott 

szakvéleményezés alapján és a jogszabály által előírt követelményeknek a betartásának a feltétele 

mellett. 

Az ADI Statútum 16. cikkely (3) bekezdés ”d” betű és 21. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, az 

árak és a díjak a jóváhagyását az ADI Közgyűlése végzi, a társulás tagjainak a képviselőinek a 

kifejezett és előzetes felhatalmazásával, amelyeket minden társulónak a döntéshozó hatósága 

határozattal hagy jóvá, minden egyes képviselőnek külön-külön. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű és (5) bekezdés ”m” betű 
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rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által 

végzett, ivóvíz és kanalizálás szolgáltatási közszolgáltatásoknak, az árainak és díjainak a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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