
 ROMÁNIA 

 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2017 / _____ számú HATÁROZAT 

egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Kovászna Megye képviselője részére az AQUACOV Közösségek Közti 

Társulás Közgyűlésébe 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2017. _________-i soros ülésén,  

 elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Kovászna 

Megye képviselője részére az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésébe, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét,  

- a szakbizottságok jelentéseit, 

- az alapítványokra és egyesületekre vonatkozó 2000/26-os, utólagosan módosított és kiegészített 

Kormányrendeletet, 

- a közszolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, 2006/51-es, utólagosan módosított és kiegészített Törvényt, 

- a víz és csatornaszolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, 2006/241-es Törvényt, 

- az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Alapszabályzatát, valamint Kovászna Megye Tanácsa 

utólagosan módosított és kiegészített, 2008/68-as számú Határozatát, mely alapján megalakult, Kovászna 

Megye, mint alapító tag és a megyei közigazgatási-területi egységek társulása révén az AQUACOV 

Közösségek Közti Társulás, 

- az AQUACOV Közösségek Közti Társulás 2017.11.03./266-os számú a megyei tanácsnál 2017.11.07/11.439-

es számmal iktatott átiratát, 

- Kovászna Megye Tanácsa 88/2017-es számú Határozatát, mellyel kinevezte Kovászna Megye képviselőjét 

az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésébe, 

-  

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt közigazgatási Törvény 91. 

szakasz (1) bekezdése f) pontja és a 97. szakasz (1) bekezdése értelmében 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Felhatalmazza Váncza Tibor-István urat, mint Kovászna Megye képviselőjét az AQUACOV 

Közösségek Közti Társulás Részvényesei Közgyűlésében, hogy a gyűlésen szavazzon Kovászna Megye nevében víz és 

kanalizálási szolgáltatások értékeinek a jóváhagyására a jelen határozat mellékletében bemutatott, az AQUACOV 

Közösségek Közti Társulás 2017.11.03./266-as számú a megyei tanácsnál 2017.11.07/11.439-es számmal iktatott átirat 

szerint. 

2. Szakasz – Jelen határozat megvalósításával Váncza Tibor-István urat bízzuk meg, mint Kovászna Megye 

képviselője az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Részvényesei Közgyűlésébe. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2017. ______________. 

 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 

 

 

 
„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

2017.11.13/ ______ szám 

 

 

INDOKLÁS 

egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Kovászna Megye képviselője részére az AQUACOV 

Közösségek Közti Társulás Közgyűlésébe 

 

  

Az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Kovászna Megye Tanácsa 2008/68-as számú 

Határozata alapján jött létre, Kovászna Megye, mint alapító tag és a megyei közigazgatási-

területi egységek társulása révén, azzal a céllal, hogy közösen valósítsák meg a vízellátási és 

csatornázási szolgáltatáshoz tartozó infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó projekteket a megyei 

szintű fejlesztési stratégia alapján. 

Az AQUACOV Közösségek Közti Társulás 2017.11.03/266-os számú, a megyei tanácsnál 

2017.11.07/11439-es számmal iktatott átiratában igényli egy speciális felhatalmazás jóváhagyását 

Kovászna Megye képviselője részére az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésébe, 

hogy szavazni tudjon a vízellátási és csatornázási szolgáltatások értékének elfogadására a 

Közművek, mint szolgáltató által lefedett egész területre. 

Az Alapszabályzat 16. szakasza (3) bekezdése „d” betűje alapján a Közgyűlés 

hatáskörébe tartozik a szolgáltató által javasolt árak elfogadása, meghatározása, kiigazítása és 

módosítása, attól a dátumtól számítva, amikor a társak elhatározzák az egységes díjszabási 

rendszert. 

Ugyanakkor az Alapszabályzat 21. szakasza (1) bekezdése alapján a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó azon határozatok megszavazása, melyek az Alapszabályzat 16. szakasza (3) 

bekezdése „d” betűje hatáskörébe tartoznak, csak a hatóság , melynek a képviselője által 

előzőleg és csak erre vonatkozó speciális felhatalmazása alapján történik. 

Az Alapszabályzat 20. szakasza (5) bekezdése alapján a fent leírt hatáskörbe tartozó 

határozatokat csak az összes társ kedvező  szavazatával lehet meghozni. 

A fent bemutatottak alapján javaslom a határozattervezet elfogadását. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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