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29/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 
 azon IID-s alapokból megvalósított és 2015. július 31-ig átadott beruházások leltárba 
vételének jóváhagyásáról és vagyonkezelésük delegálásáról, amelyek Mezőterem község 
köztulajdonát képezik. 
 Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2016. augusztus 29-re összehívott közgyűlésén;  
           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község 
polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakat, a szakosztályok 
beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 2-es és 3-
as számú jóváhagyó szakbeszámolóját; 
Hivatkozva az átadásról szóló 12237/2015.,08.17-es számú jegyzőkönyvre, amellyel az IID-alapokból 

megvalósított és 2015.,. július 31-ig átadásra került munkálatokat a Szatmárnémeti Apaserv RT. 

Szolgáltató átadja Mezőterem községnek.  

A közvagyonra és ezek jogi rezsimjére vonatkozó 213/1998-as Törvény 8. cikkely (1) bekezdése által 

megerősített, újraközölt, utólag kiegészített és módosított 287/2009-es Polgári Törvénykönyv 863 

cikkely e) betűje előírásai értelmében,  

A közhasznú közösségi szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006-os Törvény 10. cikkely és 30. 

cikkely előírásai értelmében, az ivóvízellátás- és csatornázási szolgáltatásokra vonatkozó 241/2006-os 

Törvény 17. cikkelye, 18. cikkely (2) , (21), (24) bekezdése, a 41. cikkely (1) bekezdése előírásai 

értelmében, 

Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001-es 

Törvény 45. cikkelye által megerősített 36. cikkely (2) bekezdés d) betűje és a (6) bekezdés 14. pontja 

értelmében, 
 

   
     ELHATÁROZZA: 
 
 1. cikkely.-  Jóváhagyja az IID-s alapokból a Szatmárnémeti Apaserv RT. Által 
elvégzett, 4.922,43 lej értékű (ÁFÁ-val együtt) beruházások átvételét Mezőterem község 
leltárába, az alábbiak szerint: 
              - 21 darab PE 25 mm vízvezetékből álló vízcsatlakozás – 210 m hosszú  
 2. cikkely. -  Jóváhagyja az Szatmárnémeti Apaserv Rt. Által az 1 cikkelyben 
megnevezett javak teljes átvételét delegáló szerződés alapján, használatba vételükért a 
törvény értelmében. 

3. cikkely.- Jelen Határozat végrehajtásával és gyakorlatba ültetésével megbízzák 
Mezőterem község polgármesterét. 
           4. cikkely. - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, az APASERV RT-vel , és közzé teszi a 
község www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 
Mezőterem, 2016. augusztus 29 -én, 
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