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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

124-es számú határozat 

 

 

az Aquaserv Társaság Rt.-vel kötött 22/202662/5.03.2010 számú vízellátás-szolgáltatás 

átruházási szerződésébe az új állóeszközök bevezetésére, amelyeket a jogi személyek 

vízellátási és csatornaszolgáltatási 81243/19.07.2019 számú „Ivóvíz-hálózat bővítése – 

Remeteszeg utca” szerződés révén valósítottak meg 

 

  

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

  

Látva a Műszaki Igazgatóság révén a polgármester indítványozta 2021. március 30-i 

24.514-es számú jóváhagyó referátumot azt illetően, hogy az irányítás átruházására vonatkozó 

szerződésbe, amely az Aquaserv Rt.-vel köttetett, foglalják bele az vízellátási szolgáltatásokhoz 

tartozó állóeszközöket, a szerződés megnevezése: „Ivóvíz-hálózat bővítése – Remeteszeg utca, 

amelyet a helyi költségvetésből valósítanak meg, és amelyet a 2021. február 17-i 01-es számú 

jegyzőkönyv alapján vettek át.   

 Figyelembe véve a vízellátás-szolgáltatás átruházási szerződés 14.5 cikkelyének 

előírásait, amely szerződést 2010. március 5-én 22-es számmal jegyeztek be az Aquainvest 

Maros Közösségfejlesztő Egyesületnél, valamint 202662-es számmal az Aquaserv Rt-nél, 

továbbá az újraközölt 24/2004-es, jogalkotási módszerekre és jogszabályokra vonatkozó 

törvényt, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as 

számú törvényt,  

  A 2006. június 22-i 244-es számú, a víz- és csatornaellátásra és szolgáltatásra vonatkozó, 

újraközölt törvény 10. cikkelyének „b” betűje, a 12. cikkely (1) bekezdésének „a” betűje, 

továbbá az 51/2006-os számú, a közösségi szolgáltatásokról szóló törvény 8. cikkelye (1) 

bekezdése, valamint a (3) bekezdés „a” betűje értelmében,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdése „n”, a 

196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai 

alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

  1. cikkely: Jóváhagyják a vízellátási szolgáltatásokhoz tartozó állóeszközök befoglalását 

a vízellátás-szolgáltatás átruházására vonatkozó szerződésbe, - 2010. március 5-i, 22/202662-es 

számú, az Aquaserv Rt.-vel kötött szerződés - jogi személyeknek 2010. július 19-i 81243-as 

számmal bejegyezve, „Ivóvíz-hálózat bővítése – Remeteszeg utca”, amelyet helyi 

költségvetésből való beruházások által valósítanak meg, és amelyeket 2021-ben vettek át, a 

mellékelt lista szerves részét képezi jelen határozatnak.  

 

 2. cikkely: A jelen határozat 1. cikkelyében bemutatott javak átadása a működtetőnek 

átadási-átvételi jegyzőkönyvvel történik, a 2010/22/202.662-os számú átruházási szerződés 76. 

cikkelye 2. pontjának „d” betűje értelmében, továbbá kitöltik a 76. cikkely 2. pontjának „d” 

betűje által előírt Mellékletet – A szerződés általános rendelkezései, nevezetesen „A víz- és 



csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó köztulajdonok 4. számú jegyzéke – Marosvásárhely Helyi 

Tanácsa” , a szerződéshez kiegészítő iratot állítanak össze és csatolnak.  

  

3. cikkely: Megbízzák Péter Ferenc urat, az Aqua Invest Maros Közösségfejlesztő 

Egyesület elnökét, hogy írja alá Marosvásárhely Megyei Jogú Város nevében és érdekében a 2. 

cikkelyben előírt kiegészítő okiratot.  

 

           4. cikkely: A 2010. március 5-i 22/202662-es számú, az  irányítás átruházására vonatkozó 

szerződés a víz- és csatornaszolgáltatást illetően nem változik, a megkötését követően elfogadott 

közigazgatási jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni vagy megfelelően alkalmazni kell. 

 

  5. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Műszaki Igazgatóság és az Aquaserv Társaság Rt. révén.  

 

 6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 

 

7. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

- Műszaki Igazgatóság  

- Közterület-kezelő Igazgatóság 

- Aquaserv Társaság Rt.  

 

 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 21 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)   
 


