
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

58. számú HATÁROZAT 
2016. április 21-i 

a 2010.03.05/202662 sz. Közszolgálati viz és szennyvizellátási  megbizás 
átruházási Szerződés Függelékének jóváhagyását illetően 

 
Maros Megyei Tanács,  
 
Látván a Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó Hatóság 
2016.04.14/7661 sz. tényfeltáró indoklását, az Aqua Invest Mureş Közösségi 
Fejlesztési Társulás 2016.04.07/ 7115 sz. Kérelmét, valamint a 
szakbizottségok meghagyását,  
 
Figyelembe véve a következő rendelkezéseket:  
 
- Az AQUA INVEST MUREŞ KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Statútumának 5. 
Cikk (1) bekezdés „g” betű 1 pontja, 16.Cikk. (3) bekezdés „c” és „d” betűje, 
valamint  a 17. Cikk. (1) bekezdés „c” és „d” betűjének rendelkezéseit, 
- a vizellátás és csatornázási szolgáltatést megillető  2006/241 sz. Törvény 10. 
Cikk (1) bekezdés és a 13. Cikk. (1) bekezdésének rendelkezéseit,  
 
Tiszteletben tartva a közigazgatási döntéshozatali eljárások átláthatóságát 
megillető 2003/52 sz. Törvény szerinti eljárásokat, újból közzétett, az 
utólagos mődositásokkal és kiegészitésekkel, 
 
Figyelembe véve a Közszolgálati viz és szennyvizellátási  megbizás átruházási 
Szerződés 61. Cikk  Álltalános rendelkezéseit,   
 

A helyi közigazgatást megillető 2001/215 sz Törvény 91. Cikk (1) bekezdés „d” 
betűjének és az (5) bekezdés „a” betű 13.pontjának valamint a 97. Cikk. (1) 
bekezdésének megfelelően,  

határozza: 

1. Cikk. Jóváhagyásra kerül az Aqua Invest Mureş Közösségi Fejlesztési 
Társulás és a S.C. Compania Aquaserv S.A. között megkötött Közszolgálati viz 
és szennyvizellátási  megbizás átruházási Szerződés módositása a jelen 
határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt Függelék szerint.  

2. Cikk.   Meghatalmazást kap a a Maros Megye Tanács Elnöke, Ciprian Dobre 
úr, ki egyben az Aqua Invest  Mureş Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlés 
keretén belül Maros megye képviselője, hogy szavazatot hozzona  a jelen 
határozat 1. Cikk. irányelvének értelmében.  



 

 

3. Cikk. Meghatalmazást kap az Aqua Invest  Mureş Közösségi Fejlesztési 
Társulás Elnöke, Ciprian Dobre úr, hogy aláitja nevében és Maros megye 
javára, az Aqua Invest Mureş Közösségi Fejlesztési Társulás és a S.C. Compania 
Aquaserv S.A. között megkötött Közszolgálati viz és szennyvizellátási  
megbizás átruházási Szerződés Függelékét, mely az 1. Cikk. irányelveinek 
megfelelően jóváhagyott.  

4. Cikk. A jelen határozat közlésre kerül a Maros Megye Tanács Elnök, az Aqua 
Invest Mureş Közösségi Fejlesztési Társulás és a S.C. Compania Aquaserv S.A. 
Tîrgu Mureş részére.  

 

ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi 
Ciprian Dobre                                                                                      TITKÁR 
                                                                                                    Paul Cosma  



  

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCA 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PROGRAMOKAT IRÁNYITÓ HATÓSÁGA 
 
2016.04.766114 Sz. 
VI D/1 Akta 
 

INDOKLÁS 
a 2010.03.05/202662 sz. Közszolgálati viz és szennyvizellátási  megbizás 

átruházási Szerződés Függelékének jóváhagyását illetően 
 

A 2009.01.29/9 sz. Határozat álltal a Maros Megyei Tanács jóváhagyta az 
ügyvitel kirendelését és a S.C. Compania Aquaserv regionális Operátor viz és 
szennyvizellátási megbizás átruházási Szerződését.  

A Különleges Rendelkezések- Viz rész fejezet 2. Melléklete tartalmazza a 
fővezetékrendszerre való felkapcsolás és egyéb szolgáltatások diját, mig az 
Álltalános Rendelkezések- Csatornázás rész 2. Melléklete a vezetékrendszerre 
való rákapcsolási szolgáltatás és egyéb szolgáltatások diját tartalmazza.  

Figyelembe véve, hogy: 

- a fentiekben emlitett 2. Mellékletbe foglalt szolgáltatásokkal összefüggő 
szolgáltatások dija nem volt aktualizálva a megbizási Szerződés 
rendelkezéseinek hatályba lépési dátumától (2010), 

- a működési terület vizőra flottája válltozott az elektromágneses rádió 
átmenettel rendelkező távleolvasásos mérőkészülékek beszerelése által, 

-  új dijak bevezetése szükséges a szolgáltatások kinti szüneteltetésének 
tekintetében, azon ügyfelek estén, melyek nem biztositják a csatlakozó 
bekötő vezetékhez való hozzáférést a szolgáltatási szerződés feltételeinek 
megszegése során,  

S.C. Compania Aquaserv S.A. regionális Operátor kérelmezte a dijak és a 
fentiekben emlitett indokokkal kapcsolodó tarifák aktualizálását, valamint a 
megbizás átruházási Szerződés két mellékletének – egy Függelék – hozzáadása 
álltali módositását. A kérelmezett módositások a normativ szabályozási 
kategoria részét alkotják és a közigazgatási döntéshozatali eljárások 
átláthatóságát megillető 2003/52 sz. Törvény által, újból közzétett, az 
utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, megtették a nyilvános 
konzultáció szakaszát.  

Mivel nem érkezett semmilyen megjegyzés alapú visszajelzés, a jogi aktus 
projektet vitafolyamat és véleményezés tekintetében alá vetették  a Maros 
Megyei Tanács szakbizottságai részére. A bizottságok keretén belüli - 
kapcsolodó szolgáltatási dijak   komponens részeit megillető -  megvilágitási 
kérelmezések és a megfogalmazott észrevételek a Maros Megyei Tanács 2016 
február 15-i ülésének ezen napirendi pont visszavonásához valamint a 
dijszabások újraelemzéséhez vezettek, melyet a megyei Tanácsosok, a SC  



  

 

Compania Aquaserv SA képviselői és az Aqua Invest Mureş Közösségi 
Fejlesztési Társulás képviselői által alkotott munkacsoport fog kivitelezni.  

 

Az átvizsgált kalkulációs lapokat az összehasonlitó táblázattal együttesen a 
jelen indolkás mellékletei tartalmazzák. 

 Figyelembe véve a fentieket, jóváhagyás tekintetében alávetjük a mellékelt  
határozattervezetet a 2010.03.05/22/202662 sz. közszolgáltatási viz és 
szennyvizellátási megbizásos Szerződés Függelékének jóváhagyását illetően. 
 
ELNÖK,                                                                                          IGAZGATÓ, 
Ciprian Dobre                                                                              Valer Băţaga 
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S.C. Compania AQUASERV S.A.                                                     F-PO-0093-

01/ed2 rev0 

KALKULÁCIÓS LAP . 

-az Ellátásról való lekapcsolás –Ellátásra való felkapcsolás dija (mérőkészülék lekapcsolás, 
mérőkészülék felkapcsolás, zárás ) azon haszonélvezők esetén, melyeknél ideiglenesen 
megszűnt az  ivóvizel való ellátás szolgáltatása: 

fizetési mulasztás esetén, 
szerződéskötési távollé 
az ügyfél kérésére, stb. 

 

Előzetes adatok  
A személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
a jármű által megtett átlag távolság (két alkalommal átlagban 50 km oda-vissza)              100            

km 
résztvevő személyzet:                                     szerelő/fogyasztásmérő rendszer ellenőr           

2     személy 
bruttó jövedelem                                            szerelő/fogyasztásmérő rendszer ellenőr           

8,34    lej/óra 
szükséges átlag idő  
                                                                      kiszállás                                                                                  

2,00          óra 
                                                                      ellátásról való lekapcsolás és felkapcsolás                  

1,25          óra 
                                                                      kivitelezése 
 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                           
54,21 lej/ operáció 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                  12,37 lej/ 
operáció 
A személyzeti költségek összessége                                                                                  
66,58 lej/operáció 

 

Közvetlen költségek összessége                                                                                        
66,58 lej/ operáció 

Közvetett költségek                                                                                        12%                        
7,99 lej/ operáció 

Költségek összessége                                                                                                              
74,57 lej/operáció 

Profitrészesedés                                                                                             8%                      
5,97 lej/operáció 

Eredményezett dijszabás                                                                                                      
80,54 lej/ operáció 

 



Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
80 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  

 

 

 

 

 

 

S.C. Compania AQUASERV S.A.                                                     F-PO-0093-
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 meghibásodott vizóra Eltávolitása és Telepitése esetén* 
 



KALKULÁCIÓS LAP . 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  

* a dijszabás nem tartalmazza a vizóra diját 

 

 

 

 

DN 15-20 mm vagy DN 32-42 mm mérettartományba sorolható vizórák 
 
Előzetes adatok 

a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                              

52            km 
résztvevő személyzet:                                     szerelő/fogyasztásmérő rendszer ellenőr           

2     személy 
bruttó jövedelem                                            szerelő/fogyasztásmérő rendszer ellenőr           

8,34    lej/óra 
szükséges átlag idő (100 perc) 
                                                                      kiszállás                                                                                  

1,00          óra 
                                                                      ellátásról való lekapcsolás kivitelezése                        

1,00          óra                                                                
 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                           
33,36 lej/ operáció 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                     7,61 lej/ 
operáció 

A személyzeti költségek összessége                                                                                  
40,97 lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége                                                                                         
40,97 lej/operáció 

Közvetett költségek                                                                                        12%                        
4,92 lej/ operáció 

Költségek összessége                                                                                                              
45,89 lej/operáció 

Profitrészesedés                                                                                             8%                      
3,67 lej/operáció 

Eredményezett dijszabás                                                                                                      
49,56 lej/ operáció 

 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
50 lej/operáció 
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a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                              

52            km 
résztvevő személyzet:                                     szerelő/fogyasztásmérő rendszer ellenőr           

2     személy 
bruttó jövedelem                                            szerelő/fogyasztásmérő rendszer ellenőr           

8,34    lej/óra 
szükséges átlag idő (100 perc) 
                                                                      kiszállás                                                                                  

1,00          óra 
                                                                      ellátásról való lekapcsolás kivitelezése                        

1,50          óra                                                   
 



KALKULÁCIÓS LAP . 

meghibásodott vizóra Eltávolitása és Telepitése esetén* 

DN 50-200 mm mérettartományba sorolható vizórák 

Előzetes adatok 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  

* a dijszabás nem tartalmazza a vizóra diját 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                           
41,70 lej/ operáció 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                     9,51 lej/ 
operáció 

A személyzeti költségek összessége                                                                                  
51,21 lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége                                                                                         
51,21 lej/operáció 

Közvetett költségek                                                                                        12%                        
6,15 lej/ operáció 

Költségek összessége                                                                                                              
57,36 lej/operáció 

Profitrészesedés                                                                                             8%                      
4,59 lej/operáció 

Eredményezett dijszabás                                                                                                      
61,94 lej/ operáció 

 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
62 lej/operáció 
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KALKULÁCIÓS LAP . 

 HELYSZINI JÓVÁHAGYÁSI KÖZLEMÉNYHEZ - Ivóviz 

egy 1:500 méretarányos szerkesztésű és maximum 420 x 297 mm (A3 méret) 

méretű helyzet terv  esetén alkalmazott  

Előzetes adatok  

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                          

52            km 
 

- résztvevő személyzet:                                      Tervező technikus                                    1                  
személy 

                                                                                    Hálózat ellenőrzési felelős                    
1                   személy 

- bruttó jövedelem:                                               Tervező technikus                             9,36                    
lej/óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős            
12,31                    lej/óra 

- szükséges átlag idő/ személy                          Tervező technikus                             1,25                            
óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős                
1,5                            óra 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                           
30,16 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                     6,88 lej 

A személyzeti költségek összessége                                                                                  
37,04 lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége (1)                                                                                  
37,04 lej/operáció 

Közvetett költségek                                                                                        12%                    
4,45 lej 

Költségek összessége                                                                                                               
41,49 lej 

Profitrészesedés                                                                                             8%                        
3,32 lej 

Eredményezett dijszabás                                                                                                      
44,81 lej/ operáció 

 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
45 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

 HELYSZINI JÓVÁHAGYÁSI KÖZLEMÉNYHEZ - Csatornázás 

egy 1:500 méretarányos szerkesztésű és maximum 420 x 297 mm (A3 méret) 

méretű helyzet terv  esetén alkalmazott  

Előzetes adatok  

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                          

52            km 
 

- résztvevő személyzet:                                      Tervező technikus                                    1                  
személy 

                                                                                    Hálózat ellenőrzési felelős                    
1                   személy 

- bruttó jövedelem:                                               Tervező technikus                             9,36                    
lej/óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős            
12,31                    lej/óra 

- szükséges átlag idő/ személy                          Tervező technikus                             1,25                            
óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős                
1,5                            óra 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                           
30,16 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                     6,88 lej 

A személyzeti költségek összessége                                                                                  



37,04 lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége (1)                                                                                  
37,04 lej/operáció 

Közvetett költségek                                                                                        12%                    
4,45 lej 

Költségek összessége                                                                                                               
41,49 lej 

Profitrészesedés                                                                                             8%                        
3,32 lej 

Eredményezett dijszabás                                                                                                      
44,81 lej/ operáció 

 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
45 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

 Tartózkodási lakcim módositási közleményhez 

Előzetes adatok  

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                          

52            km 
 

- résztvevő személyzet:                                      Tervező technikus                                    1                  
személy 

                                                                                    Hálózat ellenőrzési felelős                    
1                   személy 

- bruttó jövedelem:                                               Tervező technikus                             9,36                    



lej/óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős            
12,31                    lej/óra 

- szükséges átlag idő/ személy                          Tervező technikus                                0,8                            
óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős                
1,5                            óra 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                           
25,48 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                       5,81 lej 

A személyzeti költségek összessége                                                                                    
31,29 lej 

Közvetlen költségek összessége                                                                                            
31,29 lej 

Közvetett költségek                                                                                        12,0%                       
3,75 lej 

Költségek összessége                                                                                                                 
35,04 lej 

Profitrészesedés                                                                                             8%                              
2,80 lej 

Eredményezett dijszabás                                                                                                      
37,85 lej/ operáció 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
38 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

 Belső műszaki berendezés kiterjesztés/módositás közleményhez 

Előzetes adatok  

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                          

52            km 
 

- résztvevő személyzet:                                      Tervező technikus                                    1                  
személy 

                                                                                    Hálózat ellenőrzési felelős                    
1                   személy 

- bruttó jövedelem:                                               Tervező technikus                             9,36                    
lej/óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős            
12,31                    lej/óra 

- szükséges átlag idő/ személy                          Tervező technikus                             0,75                            
óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős               
1,50                           óra 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                              
25,48 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                       5,81 lej 

A személyzeti költségek összessége                                                                                    
31,30 lej 

Közvetlen költségek összessége                                                                                            
31,30 lej 

Közvetett költségek                                                                                        12,0%                       
3,76 lej 

Költségek összessége                                                                                                                 
35,05 lej 

Profitrészesedés                                                                                             8%                              
2,80 lej 

Eredményezett dijszabás                                                                                                         
37,86 lej 

 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
38 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Helyszini jóváhagyási közleményhez azon zónákban ahol az Aquaserv -nek nincsen 

kiépitett hálózata 

Előzetes adatok  

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                          

52            km 
 

- résztvevő személyzet:                                      Tervező technikus                                    1                  
személy 

                                                                                    Hálózat ellenőrzési felelős                    
1                   személy 

- bruttó jövedelem:                                               Tervező technikus                             9,36                    
lej/óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős            
12,31                    lej/óra 

- szükséges átlag idő/ személy                          Tervező technikus                               0,5                            
óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős               
1,5                             óra 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                              
23,14 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,82%                       5,81 lej 

A személyzeti költségek összessége                                                                                    
28,43 lej 

Közvetlen költségek összessége                                                                                            
28,43 lej 



Közvetett költségek                                                                                        12,0%                       
3,41 lej 

Költségek összessége                                                                                                                 
31,84 lej 

Profitrészesedés                                                                                             8%                              
2,55 lej 

Eredményezett dijszabás                                                                                                         
34,38 lej 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                                 
34 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Közlemények frissitésének dijszabásához 

Előzetes adatok  

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                          

52            km 
 

- résztvevő személyzet:                                      Tervező technikus                                    1                  
személy 

                                                                                    Hálózat ellenőrzési felelős                    
1                   személy 

- bruttó jövedelem:                                               Tervező technikus                             9,36                    
lej/óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős            



12,31                    lej/óra 

- szükséges átlag idő/ személy                          Tervező technikus                               1,0                            
óra 

                                                                                     Hálózat ellenőrzési felelős               
1,5                             óra 

A DIJ KALKULÁCIÓJA 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                              
27,82 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                       6,35 lej 

A személyzeti költségek összessége                                                                                    
34,17 lej 

Közvetlen költségek összessége                                                                                            
34,17 lej 

Közvetett költségek                                                                                        12,0%                       
4,10 lej 

Költségek összessége                                                                                                                 
38,27 lej 

Profitrészesedés                                                                                             8%                              
3,06 lej 

Eredményezett dijszabás                                                                                                         
41,33 lej 

Felkerekitett dijszabás                                                                                                           
41,00 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmazza a HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Dn 15* tipusú ivóvizfogyasztási vizórák leválasztási szolgáltatásához 

Előzetes adatok 

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 

- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                   
25            km 
 

- résztvevő személyzet:                                   komplex munkát végző szerelő                     2         
személy 

- bruttó jövedelem:                                           komplex munkát végző szerelő        9,80                 
lej/óra   

szükséges átlag idő         

                                                                                kiszállásra                                               
0,50 

                                                                                Munkálat kivitelezés                            
1,00 

A dij kalkulációja 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                                           
29,41 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                    
6,71 lej 
                                                                                    A személyzeti költségek összessége              
36,12 lej 

 

2. Anyagokra forditott költségek                                                    egységes ár                               
teljes ár 
Golyóscsap 1″                                                       2 db.                              15,95                                        
31,90 lej 
Dn 26mm többrétegű cső                             0,5 ml                              13,16                                          
6,58 lej 
Dn 26x1″ Többrétegű   
csőcsatlakoző belső menet                             2 db.                                27,61                                        
55,22 lej 
1″x1/2″ Redukció                                              2 db.                                   2,41                                         
4,82 lej 
1″ Normál csőkötés                                           2 db.                                   2,73                                         
5,46 lej 
De32x1″, Pn 10 Réz ötvözetű györskötés   1 db.                                   4,05                                         
4,05 lej 
Ol-Zn 1″ Cső                                                       0,5 ml                                17,04                                         
8,52 lej 
Ol-Zn 1″ 90 fokos könyök                                 1 db.                                    4,8                                         
4,80 lej  
Ol-Zn 1″Belső csavarmenet   fejes vonalzó 1 db.                                   5,71                                        
5,71 lej 
                                                                                                                                                        



-------------------------- 
                                                                         Anyagokra forditott költségek összessége          
127,06 lej 

Közvetlen költségek összessége (1+2)                                                                                            
163,18 lej                                                                               

                                                                  Közvetett költségek                        12,0%                                  
19,58 lej 

Költségek összessége                                                                                                                              
182,76 lej 

                                                                        Profitrészesedés                             8%                                   
14,62 lej                          

DN15 tipusú vizfogyasztási vizóra leválasztás kivitelezésének dija                                             
197,38 lej 

Fogyasztási ponton történő leválasztás végrehajtásának előkészületi dija                                  
40,00 lej 

Dn 15 tipusú ivóvizfogyasztási vizóra leválasztási szolgáltatás DIJA           237,38 
lej/operáció 
 

Felkerekitett dijszabás *                                                                                                   
237,38 lej/operáció 

* Ezen dijszabáshoz hozzáadódik a vizóra értéke 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Dn 20* tipusú ivóvizfogyasztási vizórák leválasztási szolgáltatásához 

Előzetes adatok 

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 

- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                   
25            km 
 

- résztvevő személyzet:                                   komplex munkát végző szerelő                     2         
személy 

- bruttó jövedelem:                                           komplex munkát végző szerelő        9,80                 
lej/óra   

szükséges átlag idő         

                                                                                kiszállásra                                               
0,50 

                                                                                Munkálat kivitelezés                            
1,00                        óra 

A dij kalkulációja 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 



Közvetlen munka                                                                                                                                                 
29 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                          
7 lej 
                                                                A személyzeti költségek összessége                                 
36,11 lej 

 

2. Anyagokra forditott költségek                                                egységes ár                               
teljes ár 
Golyóscsap 1   1/4″                                           2 db.                              25,19                       
50,38 lej/operáció 
Dn 26mm többrétegű cső                             0,5 ml                              13,16                         
6,58 lej/operáció 
Dn 26x1″ Többrétegű   
csőcsatlakoző belső menet                             2 db.                                27,61                     
55,22 lej/operáció 
1  1/4″x3/4″ Redukció                                     2 db.                                  2,25                       
4,51 lej/operáció 
1   1/4″ Normál csőkötés                                  2 db.                                  3,99                       
7,98 lej/operáció 
De40x1  1/4″Pn 10 Réz ötvözetű  
györskötés                                                              1 db.                              49,00                     
49,00 lej/operáció 
Ol-Zn 1   1/4″ Cső                                              0,5 ml                               16,92                        
8,46 lej/operáció 
Ol-Zn 1″ 90 fokos könyök belső menettel    1 db.                                 3,85                        
3,85 lej/operáció 
Ol-Zn 1  1/4″Belső csavarmenet   fejes vonalzó    1 db.                    15,16                     15,16 
lej/operáció 
                                                                                                                                                        
-------------------------- 
                                                   Anyagokra forditott költségek összessége           201,14 
lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége (1+2)                                                                      237,24 
lej/operáció                                                                            

                                                                  Közvetett költségek                        12,0%              
28,47 lej/operáció 

Költségek összessége                                                                                                         
265,71 lej/operáció 

                                                                        Profitrészesedés                             8%               
21,26 lej/operáció                          

DN15 tipusú vizfogyasztási vizóra leválasztás kivitelezésének dija                          286,97 
lej/operáció 

Fogyasztási ponton történő leválasztás végrehajtásának előkészületi dija               40,00 
lej/operáció 

Dn 15 tipusú ivóvizfogyasztási vizóra leválasztási szolgáltatás DIJA           326,97 
lej/operáció 
 

Felkerekitett dijszabás *                                                                                                   



327,00 lej/operáció 

* Ezen dijszabáshoz hozzáadódik a vizóra értéke 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Dn 32* tipusú ivóvizfogyasztási vizórák leválasztási szolgáltatásához 

Előzetes adatok 

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 

- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                   
25            km 
 

- résztvevő személyzet:                                   komplex munkát végző szerelő                     2         
személy 

- bruttó jövedelem:                                           komplex munkát végző szerelő        9,80                 
lej/óra   

szükséges átlag idő         

                                                                                kiszállásra                                               
0,50 

                                                                                Munkálat kivitelezés                            
1,00                       óra 

A dij kalkulációja 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
Közvetlen munka                                                                                                                                                 
29 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                          
7 lej 
                                                                 A személyzeti költségek összessége              
36,11 lej/operáció 

 

2. Anyagokra forditott költségek                                                egységes ár                               
teljes ár 
Golyóscsap           2″                                           2 db.                              57,13                      
114,26 lej/operáció 
Dn 32mm többrétegű cső                             0,5 ml                             14,215                    
7,1075 lej/operáció 
Dn 32x2″ Többrétegű   
csőcsatlakoző belső menet                              1 db.                                 82,31                     
82,31 lej/operáció 
2″x 1 1/4″ Redukció                                          2 db.                                  8,57                      
17,14 lej/operáció 
Zn 1″ 1/4″ Normál csőkötés                            1 db.                                  5,49                        
5,49 lej/operáció 



2″ Normál csőkötés                                            1 db.                                11,11                     
22,22 lej/operáció 
De32x2″, Pn 10 Réz ötvözetű györskötés   2 db.                                28,82                      
28,82 lej/operáció 
Ol-Zn 2″ Cső                                                       0,5 ml                                28,77                   
14,385 lej/operáció 
Ol-Zn 2″ 90 fokos könyök  belső menettel   1 db.                               11,59                     11,59 
lej/operáció 
2″Belső csavarmenet   fejes vonalzó             1 db.                                20,57                     
20,57 lej/operáció 
                                                                                                                                                        
-------------------------- 
                                                   Anyagokra forditott költségek összessége           323,89 
lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége (1+2)                                                                      360,00 
lej/operáció                                                                            

                                                                  Közvetett költségek                        12,0%              
43,20 lej/operáció 

Költségek összessége                                                                                                         
403,20 lej/operáció 

                                                                        Profitrészesedés                             8%               
32,26 lej/operáció                          

DN15 tipusú vizfogyasztási vizóra leválasztás kivitelezésének dija                          435,46 
lej/operáció 

Fogyasztási ponton történő leválasztás végrehajtásának előkészületi dija               40,00 
lej/operáció 

Dn 15 tipusú ivóvizfogyasztási vizóra leválasztási szolgáltatás DIJA           457,46 
lej/operáció 
 

Felkerekitett dijszabás *                                                                                                   
475,00 lej/operáció 

* Ezen dijszabáshoz hozzáadódik a vizóra értéke 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Fogyasztási pont  leválasztás kivitelezésének előkőszitésére- műszaki 

dokumentáció kidolgozás 

Előzetes adatok  

- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 
 - a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                      

25            Km 



 

- résztvevő személyzet:                                    Rendszer tervező tecnhikus 1 személy 

Rendszer tervező mérnök 1 személy 

Vizhálózat ellenőrzési felelős 1 személy 

- bruttó átlag jövedelem: Rendszer tervező tecnhikus 9,37 lej/óra 

Vizhálózat ellenőrzési felelős 12,31 lej/óra 

Rendszer tervező mérnök 13,59 lej/óra 

- szükséges átlag idő/személy Rendszer tervező tecnhikus 1,00 óra 

Rendszer tervező mérnök 1,00 óra 

Vizhálózat ellenőrzési felelős 0,5 óra 

A dij kalkulációja 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 
 

Közvetlen munka                                                                                                                                            
27,82 lej 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                      
6,35 lej 

                                                                    A személyzeti költségek összessége                              
33,16 lej 

Közvetlen költségek összessége                                                                                                          
33,16 lej 

Közvetett költségek                                                                                       12,0%                                       
3,98 lej 

Költségek összessége                                                                                                                                
37,14 lej 

Profitrészesedés                                                                                             8%                                             
2,97 lej 

 

Eredményezett dijszabás                                                                                                                        
40,11 lej 

 

FELKEREKITETT DIJSZABÁS                                                                                                                      
40   lej 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Hibásnak jelentett vizórák eltávolitására-ellenőrzésére-felszerelésére 

Előzetes adatok 

Két rendszer ellenőrzése és a DN 15-42 vizmérő szabályozás 

résztvevő személyzet mértéktani 
hitelesitő 

1 személy 

bruttó átlag jövedelem mértéktani 
hitelesitő 

9,03 lej/óra 

Az ellenőrzött mérőkészülék 
névleges átmérője 

 DN 15-25 DN 32-40  

Időnorma  1,50 2,00 óra/ellenőrzött 
mérőkészülék 

 

A dij kalkulációja A vizórák névleges 
átmérője 

 

15-25 32-40  

Közvetlen munka  13,55 18,06  

CAS, CASS, munkanélküli segély, 
munkahelyi balesetbiztositás     

22,81% 3,09 4,12 lej/ mérőkészülék 

1. Anyagokra forditott költségek 
összessége            

 16,63 22,18 lej/ mérőkészülék 

Közvetett költségek  2,00 2,66 lej/ mérőkészülék 

Költségek összessége  18,63 24,84 lej/ mérőkészülék 

Profit 8% 1,49 1,99 lej/ mérőkészülék 

A hibásnak jelentett mérőkészülék 
mértéktani hitelesitésének gija 

 20,12 26,83 lej/ mérőkészülék 

Felkerekitett dijszabás  20,00 27,00 lej/ mérőkészülék 

Eltávolitás, mérőkészülék zárás  37,00 37,00 lej/ mérőkészülék 

Felszerelés, mérőkészülék zárás  37,00 37,00 lej/ mérőkészülék 

Hibásnak jelentett mérőkészülék 
eltávolitásának- ellenőrzésének-
felszerelésének DIJA 

 94,00 101,00 lej/ mérőkészülék 

FELKEREKITETT DIJSZABÁS normál 
üzemelés esetén 

 94,00 101,00 lej/ mérőkészülék 

FELKEREKITETT DIJSZABÁS 
sürgösségi üzemelés esetén 

 141 152 lej/ mérőkészülék 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Ásatásos ellátásról való lekapcsolás, azon haszonélvezők esetén, melyeknél a befizetési határidő 
megszegése, szerződéskötési távollét, stb. miatt ideiglenesen megszűnt az ivóvizzel való ellátás 

szolgáltatása. 

Előzetes adatok 

a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik, egy 52 km-es átlag távolságon (oda-
vissza) 
ásatási munkálat kivitelezése buldo exkavátor által, 
ballaszt szállitás billenő teherautó által 
résztvevő személyzet:                kolmpex munkát végző szerelő                         1                             
személy 
                                                                                                        Szerelő                         1                             
személy 
                                                                                                         Gépész                         1                             
személy 
                                                                        billenő teherautó vezető                         1                             
személy 
bruttó átlaj jövedelem:               kolmpex munkát végző szerelő                   9,80                               
lej/óra 
                                                                                                        Szerelő                   8,34                                
lej/óra 
                                                                                                         Gépész                   8,48                               
lej/óra 
                                                                        billenő teherautó vezető                   8,48                               
lej/óra 
szükséges átlag idő                      kiszállás                                                              1,50                                      
óra 
                                                           munkálat kivitelezés                                             2                                      
óra 

A dik kalkulációja 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 

Közvetlen munka                                                                                                                                               
122,87 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                        
28,03 
                                                             A személyzeti költségek összessége              150,90 
lej/operáció   
2. Anyagokra forditott költségek       mértékegység    mennyiség           egységes ár               teljes ár 
Buldo exkavátor gázolaj- 
ásatás kivitelezése                                           liter                       11,5                     4,13       47,53 
lej/operáció 
Buldo exkavátor, billenő teherautó 
Gázolaj                                                                 liter                     39,61                    4,13     163,72 
lej/operáció 



PE 32X1 Fi(rol dop)  
Réz ötvözetű györskötés                               darab                           1                   28,92      28,92 
lej/operáció 
Ballaszt                                                           köb méter                       1                   25,00       25,00 
lej/operáció 
                                             Anyagokra forditott költségek összessége                  265,17 
lej/operáció 
 
 

Közvetlen költségek összessége (1+2)                                                       416,07                 
lej/operáció                                         

Közvetett költségek                                                                12%                                       49,93 

Költségek összessége (közvetlen + közvetett)                                                       466 
 
Profitrészesedés                                                                       8%                                        37,28 
 
Eredményezett dijszabás                                                                                                  503,28 
lej/operáció 

FELKEREKITETT DIJSZABÁS                                                                                               500 lej/  
operáció 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  

Ezen dijszabások nem tartalmazzák az úttest kijavitásának költségeit; a zóna 

kijavitásának illetékei az előirásoknak megfelelően alkalmazottak. 
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KALKULÁCIÓS LAP . 

Ásatásos ellátásra való felkapcsolás, azon haszonélvezők esetén, melyeknél a befizetési határidő 
megszegése, szerződéskötési távollét, stb. miatt ideiglenesen megszűnt az ivóvizzel való ellátás 

szolgáltatása. 

Előzetes adatok 

a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik, egy 52 km-es átlag távolságon (oda-
vissza) 
ásatási munkálat kivitelezése buldo exkavátor által, 
 
résztvevő személyzet:                kolmpex munkát végző szerelő                         1                             
személy 
                                                                                                        Szerelő                         1                             
személy 
                                                                                                         Gépész                         1                             
személy 
bruttó átlaj jövedelem:               kolmpex munkát végző szerelő                   9,80                               
lej/óra 
                                                                                                        Szerelő                   8,34                                



lej/óra 
                                                                                                         Gépész                   8,48                               
lej/óra 
szükséges átlag idő                      kiszállás                                                              1,50                                      
óra 
                                                           munkálat kivitelezés                                             2                                      
óra 

A dik kalkulációja 

1. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK 

Közvetlen munka                                                                                                                                          
93,19 lej /operáció 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                  21,26 
lej/operáció 
                                                             A személyzeti költségek összessége              114,45 
lej/operáció   
2. Anyagokra forditott költségek       mértékegység    mennyiség           egységes ár               teljes ár 
Buldo exkavátor gázolaj- 
ásatás kivitelezése                                           liter                       11,5                     4,13       47,53 
lej/operáció 
Buldo exkavátor gázolaj 
                                                                               liter                     17,25                    4,13       
71,30 lej/operáció 
PE 32X1 FI  
Réz ötvözetű györskötés                               darab                           2                   28,82      57,64 
lej/operáció 
PE 32X1 FE  
Réz ötvözetű gyorskötés                               darab                           2                    12,39     24,78 
lej/operáció 
 
PE 32/10 bar Cső                                               ml                               1                       2,9        2,90 
lej/operáció 
                                             Anyagokra forditott költségek összessége                  204,15 
lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége                                                                    318,60                 
lej/operáció                                         

Közvetett költségek                                                                12%                         38,23                  
lej/operáció 

Költségek összessége                                                                                         356,83                 
lej/ operáció 
 

 

Profitrészesedés                                                                   8%                          28,55                  
lej/ operáció    
 
Eredményezett dijszabás                                                                                                  385,38 
lej/operáció 

FELKEREKITETT DIJSZABÁS                                                                                              385  lej /  
operáció 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  

Ezen dijszabások nem tartalmazzák az úttest kijavitásának költségeit; a zóna 

kijavitásának illetékei az előirásoknak megfelelően alkalmazottak. 



S.C. Compania AQUASERV S.A.                                                     F-PO-0093-
01/ed3 rev0 
CGF Szolgálat és Gazdasági Elemzés 

KALKULÁCIÓS LAP . 

Vidéki zónákon belüli vizellátó vezetékrendszerre való rákapcsolási szolgáltatás 

dijának meghatározására 

Előzetes adatok 
- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 

- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                
52,00              Km                     

- résztvevő személyzet:                                                  komplex munkát végző szerelő    
2,00        személy 

- bruttó átlag jövedelem:                                               komplex munkát végző szerelő     
9,80          lej/óra 

- operáció átlag ideje                                                      szállitás                                                 
1,00                 óra 

                                                                                   munkálat kivitelezése                     
1,5                 óra 

A dij kalkulációja 

1 Személyzeti költségek 
Közvetlen munka                                                                                                                                          
49,00 lej/operáció 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                 11,18 
lej/operáció 
                                                             A személyzeti költségek összessége                                  
60,18 lej/operáció   

 

 
2. Anyagokra forditott költségek       mértékegység    mennyiség           egységes ár               teljes 
ár 

Golyóscsap           1″                                          db.                     2              15,95                      
15,95 lej/operáció 
Dn 26mm többrétegű cső                               ml                     0,5             13,16                    
6,58 lej/operáció 
Dn 26x1″ Többrétegű   
csőcsatlakoző belső menet                             db.                     2              27,61                     
55,22 lej/operáció 
1″x  1/2″ Redukció                                           db.                      2              2,41                       
17,14 lej/operáció 
1″ Normál csőkötés                                          db.                      1               2,72                        
5,49 lej/operáció 
De32x1″, Pn 10 Réz ötvözetű györskötés  db.                      2               4,05                        
4,05 lej/operáció 
PE DN 110X32 összekötő lánc                       db.                      1         103,21                   
103,21 lej/operáció 
                                                                                                                                                        
------------------------- Anyagokra forditott költségek összessége                                                               
195,27 lej/operáció 



Közvetlen költségek összessége (1+2)                                                                       
255,45 lej/operáció                                                                            

                                                                   Közvetett költségek                        12,0%              
30,65 lej/operáció 

Költségek összessége                                                                                                         
286,10 lej/operáció 

                                                                        Profitrészesedés                             8%               
22,89 lej/operáció                          

Dij                                                                                                                                                
308,99 lej/operáció 

FELKEREKITETT DIJ *                                                                                                        
310,00 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  

* Ezen dijszabáshoz hozzáadódik a vizóra értéke 

 

  

 

 

S.C. Compania AQUASERV S.A.                                                     F-PO-0093-
01/ed3 rev0 
CGF Szolgálat és Gazdasági Elemzés 

KALKULÁCIÓS LAP . 

Vidéki zónákon belüli csatornahálózatrendszerre való rákapcsolási szolgáltatás 

dijának meghatározására 

Előzetes adatok 
- a személyzet kiszállása az ellátásban lévő jármű által történik 

- a jármű által megtett átlag távolság (oda-vissza)                                                                
25,00              Km                     

- résztvevő személyzet:                              csatorna hálózatot karbantartó munkás       2,00        
személy 

                                                                                                buldo exkavátor mechanikus           
1           

                                                                                              gépjármű sofőr                                       
1 

 - bruttó átlag jövedelem:      csatorna hálózatot karbantartó munkás                            8,48          
lej/óra                                                                                                                                                       

                                                              buldo exkavátor mechanikus                                        
8,48           lej/óra 

                                                                                        gépjármű sofőr                                        
8,48           lej/óra 

                                                                                                      szállitás                                        
0,50                  óra 



- operáció átlag ideje                                    munkálat kivitelezése                                       
3,00                   óra 

A dij kalkulációja 

1 Személyzeti költségek 
Közvetlen munka                                                                                                                                        
148,44 lej/operáció 
CAS, CASS, munkanélküli segély, munkahelyi balesetbiztositás    22,81%                                 33,87 
lej/operáció 
A személyzeti költségek összessége                                                                                              
182,31 lej/operáció   

 

 
2. Anyagokra forditott költségek       mértékegység    mennyiség           egységes ár               teljes 
ár 
Buldo exkavátor gázolaj- ásatás kivitelezése   liter                  11,5                           4,13               
47,53 lej/operáció 
Buldo exkavárot szállitásához  
szükséges gázolaj                                                      liter                19,93                          4,13               
82,38 lej/operáció 
DE 160 mm 45⁰ hajlatú PVC kötő alkatrész      db.                      2                             10,74              
21,48 lej/operáció 
Elasztomer tömitéses és pontos felületű 
 PVC átmeneti alaktrész                                          db.                      1                              31,41             
31,41 lej/operáció 
DE 250/160, 90⁰ szétágazás                                  db.                      1                              74,79             
74,79 lej/operáció 
PVC dupla csőkötés                                                  db.                       1                             12,87              
12,87 lej/operáció 
DE160 mm PVC  cső                                                 ml                        6                              6,45               
38,70 lej/operáció 

Anyagokra forditott költségek összessége                                                              309,16  
lej/operáció 

Közvetlen költségek összessége (1+2)                                                                       
491,47 lej/operáció                                                                            

                                                                   Közvetett költségek                        12,0%              
58,98 lej/operáció 

Költségek összessége                                                                                                         
550,45 lej/operáció 

                                                                        Profitrészesedés                             8%               
40,04 lej/operáció                          

Dij                                                                                                                                                
594,49 lej/operáció 

FELKEREKITETT DIJ *                                                                                                        
594,49 lej/operáció 

A dijszabás nem tartalmaz HÉA-t  

 

 

 



Projekt –  2016 Március 
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

..../..../.......... –i .................... Számú Függelék az 

„Aqua Invest Mureş” Közösségi Fejlesztési Társulás 
nyilvántartásában 2010.03.05/22 sz. alatt és a SC Compania Aquaserv SA 

Tîrgu Mureş nyilvántartásában 2010.03.05/202662 sz. alatt bejegyzett viz 
és szennyvizellátási Közszolgálati megbizás átruházási Szerződéshez 

 

Amely létrejött: 

1. Egyrészt az  « Aqua Invest  Mureş», Közösségi Fejlesztési Társulat, 
(mint Szövetség), melynek bejelentett székhelye Marosvásárhely, Primăriei 
utca 2 Sz.  alatt található, a Marosvásárhelyi Biróság Hivatalának  Egyesületek 
és Alapitványok Nyilvántartásában 2008/26 sz. rögzitett, 
...................................................... – álat képviselt, mint a Szövtség 
elnöke, a területi közigazgatási egysés tagok nevében, mint Megbizott 
Hatóság, és 
2. Másrészt a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, melynek 
bejelentett székhelye Marosvásárhely, Kós Károly utca 1. Sz. alatt található, 
adó regisztrációs kódja RO 10755074, az Országos Cégbiróság Maros megyei 
kirendeltségénél a J26/464/1998 sz. alatt nyilvántartott, folyószámla sz. 
RO92 INGB 0011 00002915 8911 az ING Bank Marosvásárhelyi Fijókjánál 
nyitott, ..................................................... által képviselt, mint 
főigazgató, mint Üzemeltető,  
 

Figyelembe véve az Aqua Invest Mureş Közösségi Fejlesztési Társulat  
Közgyűlésének ........................... sz. Határozatát, a viz és 
szennyvizellátási Közszolgáltatási megbizási Szerződés módositásának 
jóváhagyását illetően, mely a SC Compania Aquaserv SA nyilvántartásában 
2010.03.05/202662 sz. alatt és az Aqua Invest Mureş Közösségi Fejlesztési 
Társulás nyilvántartásában 2010.03.05/22 sz. bejegyzett,  

A Szerződés – Általános Rendelkezések megállapitásáról szóló 61. 
Cikkely értelmében közbejött a jelen függelék, mely által a felek közös 
megállapodás alapján határozzák a szerződés módositását és kiegészitését az 
alábbiak szerint: 

1. Cikk – módosul és a megbizási szerződés következő mellékleteinek 
helyettesitésére kerül sor: 

- A megbizás átruházási Szerződésének 2. Mellékletét – Általános 
Rendelkezések – Viz része, a 9.2 Cikkely szerint a jelen Függelék 2. 
Melléklete helyettesiti – 2016 Márciusi Variáns 



Projekt –  2016 Március 
 

- A megbizás átruházási Szerződésének 2. Mellékletét – Különleges 
Rendelkezések – Szennyviz része, a 8.2 Cikkely szerint a jelen Függelék 2. 
Melléklete helyettesiti – 2016 Márciusi Variáns 

A szerződés további feltételei válltozatlanok maradnak.  

A jelen ....../................. sz. Függelék, kelt a  mai napon 
....................... 4 (négy) eredeti példányban, mindenik állásfoglaló fél 
számára két példányban, melyet követően az „Aqua Invest Mureş” Közösségi 
Fejlesztési Társulás  a jelen Függelék mai napon történő megkötését követő 
legfeljebb 5 naptári napon belül közli a jelen függelék bizonylatának hiteles 
másolata által a Szövetség minden tagjával. A jelen ....../................. sz. 
Függelék keltének dátumától lép érvénybe.  

 

              MEGBIZOTT HATÓSÁG                                           ÜZEMELTETŐ 
               AQUA INVEST MUREŞ                             S.C.  COMPANIA 
AQUASERV SA 
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI TÁRSULAT                   FŐIGAZGATÓJA ÁLTAL 
                     ELNÖKE ÁLTAL 
 
-----------------------------------------                      -------------------------------------
-- 
 

 

 

 

 

 



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

A MEGBIZÁS ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 2. MELLÉKLETE – KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK –

VIZ RÉSZ 

 

2016 Márciusi VARIÁNS 

A FŐVEZETÉKRE VALÓ RÁKAPCSOLÁS ÉS EGYÁB VIZ SZOLGÁLTATÁSOK DIJA 

 ÜGYFELEKNEK SZÁMLÁZOTT GIJAK 

Szolgáltatás 
Dij 

(RON-HÉA 
nélkül) 

Ellátásról való lekapcsolás –Ellátásra való felkapcsolás 
(mérőkészülék lekapcsolás, mérőkészülék felkapcsolás, zárás ) 
azon haszonélvezők esetén, melyeknél ideiglenesen megszűnt az  
ivóvizzel való ellátás szolgáltatása: 

- fizetési mulasztás esetén, 
- szerződéskötési távollét 
- az ügyfél kérésére, stb. 

80,00 

A sérült vizóra készülékek Eltávolitása- Újrafelszerelése* 
-     dn 15-20 mm 
-   dn 32-42 mm 
- dn 50-200 mm 

Ezen összegek felhajthatóak, ha megállapitódott a haszonélvező 
hibája  

 
50,00 
50,00 
62,00 

Helyszini jóváhagyási közlemény (egy A3 méretű metszet) 
- ivóviz 

- szennyviz 

 
45,00 
45,00 

Helyszini jóváhagyási közlemény + Tartózkodási lakcim 
módositása 

128,00 

Tartozkodási lakcim módositás közlemény 
38,00 

Belső műszaki berendezés kiterjesztés/módositás közlemény 
38,00 

Helyszini jóváhagyási közlemény azon zónákban ahol a S.C. 
Compania Aquaserv S.A-nak nincsen hálózata 

34,00 

Közlemények frissitése 
41,00 

Az ivóvizfogyasztás leválasztása* 
Dn 15 tipusú ivóvizfogyasztási vizórák  leválasztása * 
Dn 20 tipusú ivóvizfogyasztási vizórák leválasztása * 
Dn 32 tipusú ivóvizfogyasztási vizórák leválasztása * 

 
237,00 
327,00 
475,00 

Hibásnak jelentett vizórák eltávolitása-ellenőrzése-felszerelése : 
- normál üzemelés 

dn 15-20 mm 
dn 32-40 mm 

- sürgösségi üzemelés  

 
 

94,00 
101,00 

 



Szolgáltatás 
Dij 

(RON-HÉA 
nélkül) 

dn 15-20 mm 
dn 32-40 mm 

Amennyiben megerősithető, hogy a panasz alátámasztott (a 
vizóra meghibásodott) az összeg visszatérül az ügyfélnek. 

141,00 
152,00 

 

Ásatásos ellátásról való lekapcsolás, azon haszonélvezők esetén, 
melyeknél a befizetési határidő megszegése, szerződéskötési 
távollét, stb. miatt ideiglenesen megszűnt az ivóvizzel való 
ellátás szolgáltatása.** 

 
500,00 

Ásatásos ellátásra való felkapcsolás, azon haszonélvezők esetén, 
melyeknél a befizetési határidő megszegése, szerződéskötési 
távollét, stb. miatt ideiglenesen megszűnt az ivóvizzel való 
ellátás szolgáltatása. ** 

 
385,00 

 

 

FELJEGYZÉS:  

*Ezekhez a dijszabásokhoz hozzáadódik a vizórák értéke 

**Ezen dijszabások nem tartalmazzák az úttest kijavitásának 
költségeit; a zóna kijavitásának illetékei az előirásoknak megfelelően 
alkalmazottak. 

BEKÖTÉSI DIJAK 

A  csatlakozó bekötő vezetékezés dijszabása a munkálatok helyzetének alapján 
hatúrozható meg és  a csatlakozó bevezető vezeték átmérőjének, az út/talaj 
jellegének, a csatlakoző bekötő vezeték kandallójának, a vizóra átmérőjének 
fügvényében válltozik.  

A csatlakozó bekötő vezetékezés kivitelezése következőképpen történik: 

a) A következő helységeken: Marosvásárhely, Szászrégen, Segesvár, 
Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót, Székelykeresztúr és ezekkel határos 
övezetek a S.C.Compania Aquaserv S.A. kivitelezi. Végrehajtási kapacitás 
hiány esetén a S.C. Compania Aquaserv S.A.  licitálás által három potenciális 
végehajtóra tesz szert, melyek közül az ügyfél kiválasztja a leg kedvezőbb 
ajánlatot.  

b) A vidéki zónákon – a Felhasználó által, a S.C. Compania Aquaserv S.A.által 
kibocsátott közlemény szerint. A Felhasználó megküldi a S.C. Compania 
Aquaserv S.A.-nak a mérőeszköz csatlakozási és szerelési diját 310 lej 
értékben, mely nem tartalmazza a HÉA-t és  melyhez hozzáadódik a vizóra 
ellenértéke.  



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

A MEGBIZÁS ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 2. MELLÉKLETE – KÜLÖNLEGES 
RENDELKEZÉSEK –CSATORNÁZÁSI RÉSZ 

 

2016 Márciusi VARIÁNS 

 

CSATORNACSATLAKOZÁSI DIJ 

 

A csatorna csatlakozás dijszabása a munkálatok helyzetének alapján 
hatúrozható meg és  a csatlakozó bevezető vezeték átmérőjének, az út/talaj 
jellegének, a csatlakoző bekötő vezeték kandallójának, a vizóra átmérőjének 
fügvényében válltozik.  

A csatornacsatlakozás kivitelezése következőképpen történik: 

a) A következő helységeken: Marosvásárhely, Szászrégen, Segesvár, 
Dicsőszentmárton, Marosludas, Radnót, Székelykeresztúr és ezekkel 
határos övezetek a S.C.Compania Aquaserv S.A. kivitelezi. Végrehajtási 
kapacitás hiány esetén a S.C. Compania Aquaserv S.A.  licitálás által 
három potenciális végehajtóra tesz szert, melyek közül az ügyfél 
kiválasztja a leg kedvezőbb ajánlatot.  

b) A vidéki zónákon –az összekötést figyelembe véve a vizelvezetési lejtők 
és  ásatási munkálatok mélységét a S.C. Compania Aquaserv S.A. végzi.   
A Felhasználó megküldi a S.C. Compania Aquaserv S.A.-nak az 
összekötési dij értékét 594 lej értékben, mely nem tartlamazza  HÉA-t.  
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