
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

 

2018/_____ számú HATÁROZAT 

a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat 2018-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának 

jóváhagyásáról 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2018. _________-i soros ülésén,  

 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat 2018-

2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról, 

 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét,  

- a szakbizottságok jelentéseit, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2015/49-es számú Határozatát a Kovászna megyei víz- és csatornarendszer 

Mestertervének jóváhagyására vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

- az AQUACOV Közösségek Közti Társulás 2018.01.18/21-es számú átiratát, melyet Kovászna Megyei 

Tanácsnál a 2018.01.22/654-es számmal iktattak, 

 

teljesülvén az újraközzétett, közigazgatási átláthatóságról szóló 2003/52-es számú Törvény előírásai, 

 

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

szakasz (3) bekezdése d) pontja és a 97. szakasz bekezdése értelmében 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat 2018-2027-es időszakra vonatkozó 

fejlesztési stratégiáját, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét, valamint az AQUACOV 

Közösségek Közti Társulást bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2018. ______________. 

 

 

 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” 

SZF 



ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

____________/ ______ szám 
 

 

 

INDOKLÁS 

a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat 2018-2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának 

jóváhagyásáról 

 

 

Mint az Európai Únió tagállama, Romániának egy sor kötelezettségvállalást kell teljesítenie a 

környezetvédelem terén, a Csatlakozási szerződésnek megfelelően. A csatlakozást követően 2015-ig az 

ivóvíz minőségére vonatkozóan a 98/83/CE Európai Irányelvet kellett betartani, míg a lakossági 

szennyvízkezelés terén a 91/271/EECEurópai Irányelvet kell a 2018-as év végéig megvalósítani. 

Ezen a téren a romániai ágazati irányelv a nagy, regionális infrastruktúra fejlesztését célzó 

pályázatok finanszírozása jelentette, társítva a közszolgáltatások regionalizálásával, mint kulcsfontosságú 

tényező a közszolgáltatások minőségének javításánál, valamint a tőkekiadások és működési költségek 

hatékonyságának növelésénél, elérve ezáltal a környezetvédelemi célkitűzések megvalósítását, a 

beruházások életképességét, valamint a rendszerek működését. 

Az AQUACOV Közösségek Közti Társulás és a Kovászna megyei Regionális Szolgáltató 

Sepsiszentgyörgyi Közművek Rt. közösen dolgozta ki a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat 2018-

2027-es időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját. 

Ennek fő célkitűzése, hogy egy működőképes keretet hozzon létre a vízellátási és csatornázási 

szolgáltatáshoz tartozó infrastruktúra fejlesztése terén, annak a céljából, hogy ezen szolgáltatások Regionális 

Szolgáltató általi átvétele a jövőben zökkenőmentes legyen. 

Az említett stratégia elfogadása következtében időszerűvé válik a Kovászna megyei víz- és 

csatornarendszer Mestertervének jóváhagyására vonatkozó 2015/49-es számú Határozat kiigazítása. 

A fent bemutatottak alapján javaslom a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózat 2018-2027-es 

időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló határozattervezet elfogadását. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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