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19/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 

 a SZATMÁRNÉMETI APASERV RT. Részvényesi Közgyűlésein  

Mezőterem községet képviselő személy kijelöléséről  
  

           Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2016. július 27-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 a jogszabályok kibocsátását szabályozó normákra vonatkozó, újraközölt utólag 

módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira,  

Tekintettel Mezőterem község polgármesterének a 201/2016.,05.05.-ös számú Rendelkezésére, 

Tar Miklós egyéni munkaszerződésének megszűnéséről, a felek közös megegyezése alapján, figyelembe 

véve Mezőterem Község Helyi Tanácsa 23/2013.júnus 15-i Határozatát, Tar Miklós polgármestere 

kijelöléséről, hogy képviselje Mezőterem községet A Szatmárnémeti APASERV RT. Részvényeseinek 

Közgyűlésén, 

Figyelembe véve, hogy 2016. május 5-től kezdődőn Mezőterem községnek nem volt képviselője 

a Szatmárnémeti APASERV RT. közgyűlésén, szükségessé vált, hogy a helyi tanács kijelöljön egy új 

képviselőt erre a feladatra, 

Hivatkozva a 25/2016.november 17-i helyi tanácsi Határozatra, mely jóváhagyja, hogy 

Mezőterem község részvényesi minőségben részt vegyen a SZATMÁRNÉMETI APASERV RT. 

törzstőkéjének megalapításában,  

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

számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés c) betűje és (9) bekezdése előírásai értelmében, 

           Tekintettel az újraközölt 31/1990-es Társasági Törvény 101. cikkely (1) bekezdésére és 120. 

cikkelyére, az utólag módosított és kiegészített 51/2006-os Közszoláltatási Törvényre, valamint az 

utólag módosított és kiegészített 241/2006-os Vízszolgáltatási és csatornázási Törvény előírásaira, 

       Hivatkozva a SZATMÁRNÉMETI APASERV RT. alapító okiratára, 

      Figyelembe véve az utólag kiegészített és jóváhagyott 161/2003-as Törvény előírásait, mely 

jóváhagyja intézkedések foganatosítását az átláthatóság biztosítására a közhatalom, a közigazgatási 

funkciók gyakorlásában, és az üzleti médiumban, a korrupció megelőzésében és büntetésében. 

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

Törvény 37-es cikkelye, a 45. cikkely (1) bekezdése, a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje előírásai 

értelmében, 

 

    ELHATÁROZZA            

 

  1. cikkely.-  Kijelöli Mezőterem község polgármesterének szakapparátusa keretében referens-

kasszás munkakört betöltő POSZET STEFANT, hogy képviselje Mezőterem községet a 

SZATMÁRNÉMETI APASERV RT. közgyűlésén. 

2. cikkely. - Jelen Határozat elfogadásától kezdődően, a Helyi Tanács 25/2013., Június 15-i 

Határozatát, mely a SZATMÁRNÉMETI APASERV  RT. közgyűlésein, a községet képviselő 

személy kijelölésére vonatkozik, hatályon kívül helyezik. 

3. cikkely. – Jelen Határozat végrehajtásával és gyakorlatba ültetésével megbízzák Mezőterem 

község polgármesterét és Poszet Stefant.              

 4. cikkely. - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával, Poszet Stefannal, a Szatmárnémeti Apaserv RT.-vel, közzé teszik a 

község www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2016. július 27-én, 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZI, 

                   Babtan Dorel tanácsos                                  Maria Grigoraş 
                                                     Községi jegyző 
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