
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

135 sz. HATÁROZAT 

2016 szeptember 29-i 

a Maros megyei viz és szennyviz szektor felülvizsgált Főtervének módositására 

vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Látván a Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó Hatóság 2016.09.28/18.227 

sz. tényfeltáró indoklását, illetve a szakbizottságok meghagyását, 

Figyelembe véve az AQUA INVEST MUREŞ  Közösségfejlesztési Társaság 

alapszabályának az 5.cikk, (2) bekezdés, a) betűje, illetve a 16.cikk, (3 ) bekezdés, 

a) betűje és a 21.cikk, (1) bekezdése által előirt rendelkezéseket,  

 

Figyelembe véve a 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, 

d) betűje és az (5) bekezdés, a) betűjének, 13 potnja alatt előirt rendelkezéseket, 

újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 

Az újból közzétett és utólagosan módositott, kiegészitett 2001/215 sz. helyi 

önkormányzati törvény 98.cikkjére vonatkoztatott 97.cikk, (1) bekezdés és 43.cikk 

értelmében,  

határozza: 

 

1.Cikk. Jóváhagyásra kerül a Maros megyei viz és szennyviz szektor felülvizsgált 

Főtervének módositása, a jelen szerződés szerves részét képező mellékletnek 

megfelelően.  

2. Cikk. A Maros Megyei Tanács 2014.07.31/108 sz. Hatérozatának Melléklete, annak 

útólagos módositásaival és kiegészitéseivel együttesen megfelelő képpen módosul.  

 

3.Cikk. A jelen határozat 1.cikk értelmén belüli szavazat végrehajtására 

felhatalmazást kap a Maros Megyei Tanács Elnöke, Péter Ferenc, ki egyben az Aqua 

Invest Mureş Közösségfejlesztési Társaság Közgyűlés keretén belüli Maros megyei 

képviselő.  

 

4.Cikk. A Közgyűlési Határozat aláirására, a tagok nevében és azok javára,  az Aqua 

Invest Mureş Közösségfejlesztési Társaság  Elnöke kap  felhatalmazást.  

 

5.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Maros Megyei Tancs Elnök, az Aqua Invest 

Mureş Közösségfejlesztési Társaság, illetve a S.A. Compania Aquaserv Tîrgu Mureș 

részvénytársaság számára, melyek felelősek a jelen határozatba foglaltak 

kivitelezéséért.  

 

ELNÖK                                                                                               Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                              TITKÁR 

                                                                                                           Paul Cosma  

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS  
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PROGRAMOKAT IRÁNYITÓ HATÓSÁG 
 
2016.09.28/ 18.227 Sz. 
  
VI D/ 1 Akta 

 

INDOKLÁS 
a Maros megyei viz és szennyviz szektor felülvizsgált Főtervének módositására 

vonatkozóan 

 

Maros megye Tanács a 2014.07.31/ 108 sz. Határozata által hagyta jóvá a Maros 

megyei viz és szennyviz szektort megillető  felülvizsgált Főtervet.  

 

A szóban forgó dokumentum a román , illetve az Európai Unió által megkövetelet 

előirások és szabályozások teljes mértékű betartásának biztositása érdekén belüli viz 

és szennyviz rendszerek fejlesztési startégiáját képviseli  és a 2008-2038 időszakot 

fedezi. A dokumentum tartalma alatt többek között bemutatást kap a viz és 

szennyviz szektort megillető nemzeti és megyei célkitűzés, mely szoros kapcsolatban 

áll az illatékes hatóságok által már jóváhagyott nemzeti  stratégiákkal, 

ugyanakkóregy- a projekt keretén belüli külömböző városokat megillető 

infrastruktúrális javaslatra vonatkozó – projekt révén elemzést kapnak minazon   

lényeges vélemények, melyek életképesnek tekinthetők, illetve a megyén belüli  

vizellátás , valamint szennyviz gyűjtés és kezelés - hosszú távú beruházási tervével 

kapcsolatos  opciók és intézkedések is bemutatást kapnak.  

 

A 2016.07.22/2544 sz. cimzés által Gernyeszeg községéne  , illetve a 

2016.09.21/3840 sz. cimzés által Vajdaszentivány községe a külömböző finanszirozási 

források révén megvalósitott - saját  beruházások  általi  2014-2020 –as Főterven 

kersztül kivitelezett beruházások összhangositását kérelmezi.  

 

A két község képviselőjei közötti pontos tárgyalás következtében, az AQUA INVEST 

MUREŞ Közösségfejlesztési Társaság képviselői, a S.C. Compania Aquaserv Önálló 

Ügyvitelű részvénytársaság szakszemélyzetével együtt felméréseket végzett és ez 

által  megindittatott a  Főterv mellékletek módositásával kapcsolatos eljárás.  

 

A konkrét szituációk elemzése során, a jóváhagyott Főtervbe foglalt technikai 

szolúciók módositása javasolt, amint az következik:  

 

Lakosok száma 

 

- a Hidroplast vállalat által bemutatott, a SC Compania Aquaser SA 

részvénytársaságnál a 2016.09.12/213880 sz. rögzitett, a tervező, illetve 

Vajdaszentivány Polgármesteri hivatala által aláirt számitási breviárium 

következtében Vajdaszentivány községének 1548 lakosegyenértékről 2026 

lakosegyenértékre való módositása.  

 



 

Ivóviz elosztó rendszer – 1. Melléklet  

 

 a Maroskece közigazgatási-területi egységéhez tartozó Gerendkeresztúr 
helysége meglévő ivóviz elosztó rendszerrel ellátott helységként volt 
megjelölve a térképen. A tervezett ivóviz rendszerrel való ellátást mutató 
térképi megjelölés módosul, mivel Geredkeresztúr helysége jelenleg nem 
rendelkezik viz rendszerekkel.  

 Gerendkeresztúr közigazgatási-területi egységét Körtvélyfája, 
Gerendkeresztúr, Marosjára, Magyarpéterlaka, Nagyszederjes, Kisszederjes, 
Kisillye és Erdőcsinád helységei alkotják és ivóvizzel való ellátását a 
Szászrégeni vizellátó állomás biztositja. Kisillye és Kisszederjes helységek 
ellátását kezdetileg Marosjára biztositotta volna, mig Erdőcsinád helységét az 
előrelátások szerint Székelykál helysége látta volna el. A bevégzett 
módositások a követlezők:  

 Kisszederjes helységének ellátását  Nagyszederjes fogja biztositani. 
 Marosjára helysége megvalósitott ivóviz elosztó rendszerrel 

rendelkezik.  
 Erdőcsinád helységének és magától értetődően Kisillye helységének 

ivóvizzel való ellátása Gerendkeresztúr helységéből történik 
 

Szennyviz gyűjtő rendszer – 2. Melléklet 
 

 Vajdaszentivány, Toldalag és Székelyvécke helységei által alkotott 72 –es 
klaszter esetén klasztert megillető helységeket árbázoló táblázatból  
Székelyvécke helységének törlése javasolt, mivel az a 30 –as klaszterhez 
tartozik.  

 Kortvélyfája, Gerenyeszeg, Marosjára, Magyarpéterlaka, Marostelek, 
Nagyszederjes, Kisszederjes, Kisillye és Erdőcsinád, Sáromberke, 
Marosszentgyőrgy  helységei által alkotott 54-es klaszter esetén, a kezdeti 
előrelátásoknak megfelelően Marostelek, Magyarpéterlaka, Nagyszederjes, 
Kisszederjes, Kisillye és Erdőcsinád helységek szennyviz gyűjtése Marosjára 
helységét illeti, ahonnan majd Gernyeszeg helységén keresztül a 
Marosszentgyörgyi szennyviztisztitó telepre kerül. A klasztert megillető 
módositások az alábbiak:  

 Nagyszederje, Kisszederjes, Marostelek és Magyarpéterlaka helységek 
szennyvize a Körtvélyfájai meglévő hálózatához csatlakozik; 

 A Marosjárai meglévő szennyviz gyűjtó rendszer és szennyviz tisztitó 
állomás térképen való megjelölése; 

 Kisillye és Erdőcsinád helységekből származó szennyvizek Gernyeszeg 
helységére lesznek begyűjtve.  

 
A felsorolt módositások a Főterv alábbi komponensein kersztül tükröződnek:  
 
Irott rész:  
 
- 2 Fejezet – A meglévő helyzet elemzése 
 
A társaság megemliti, hogy a szóban forgó módositásokat megillető pénzügyi hatás a 
11 Fejezetet és Mellékleteit, illetve A, B, C és D Mellékleteket  is tartalmazó Főterv 
következő átvizsgálásának pillanatában lesz bele foglalva.  
 
 
 
 



 

Rajzolt rész – E Melléklet:  
 
- Ivóviz elosztó rendszer – meglévő helyzet és javaslatok ; 
- Szennyviz gyűjtő rendszer – meglévő helyzet és javaslatok.  
 
A közigazgatási-területi egységeket megillető viz és szennyvizhálózat tárlatok a 
Főterv következő átvizsgálatának pillanatában lesznek kidolgozva/ módositva.  
 
Megemlitjük, hogy a javasolt módositások nem hoznak módositásokat az Elsőbbséget 
élvező Beruházások Jegyzékének tekintetében.  
 
A fentiekben emlitettek értelmében, a társaság az ellenőrzött Főterv jóváhagyását 
kéri. Ebben az értelemben, a Társaság Alapszabályának 21.cikkjének megfelelően, a 
részvényesneknek felhatalmazást kell adniuk a Társaság Közgyülésének keretén belüli 
képviselő számára; a megbizás odaitélése pedig kifejezetten, a képviselt részvényes 
tanácskozó hatósága által kibocsátott előzetes határozat révén történik.  
 
Figyelembevéve a bemutatottakat, jóváhagyás céljából előterjesztjük a Maros megye 
egyes közigazgatási-területi egységeinek viz és szennyviz szektorát megillető -
felülvizsgált Főtervbe foglalt technikai szolúciók módositására  vonatkozó 
határozattervezetet.  
 
 
 
ELNÖK,                                                                                             IGAZGATÓ,  
Péter Ferenc                                                                                   Valer Băţaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállitotta: Gyarmati Iuliana  
Ellenőrizte: Suciu Călin – szolgálat vezető  
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