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6/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

   a  “Közösségközi Fejlesztési Egyesület, ivó- és szennyvíz szolgáltatása Szatmár megyében” 

Alapító Okiratának és a Statútumának módosításáról, amelynek Mezőterem község társult tagja 

 

       Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017. február 24-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, 

  Figyelembe véve a 46/2008.11.24-I tanácsi határozatot, mely jóváhagyja Mezőterem község 

társulását a  “Közösségközi Fejlesztési Egyesülethez, -  ivó- és szennyvíz szolgáltatása Szatmár 

megyében”, 

Tekintettel a 

- A közszolgáltatási tevékenységet végző közösségközi fejlesztési egyesületek alapító okiratának és 

statútumának jóváhagyására vonatkozó 855/2008-as Kormányhatározat előírásaira, 

- A közszolgáltatási tevékenységet végző közösségközi fejlesztési egyesületek keret alapító okiratának 

és keret-statútumának jóváhagyására vonatkozó 855/2008-as Kormányhatározat 2-es és 4-es számú 

Függelékeinek módosítására vonatkozó 742/26.08.2014-es Kormányhatározat előírásaira, 

- Az ivóvíz és csatornázási szolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

241/2006-os Törvény előírásaira, 

Hivatkozva a: 

- Az Egyesület Statútumának 17. cikkely (2) bekezdés h) betűje, a 34. cikkely (1) bekezdés, valamint 

az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000-es Kormányrendelkezés 21. cikkely 

előírásaira, melyet utólag módosított és kiegészített a 246/2005-ös Törvény, 

- A közszolgáltatásokra  vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 51/2006-os Törvény 

10. cikkely (8) bekezdésére 

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

Törvény 11., 12. és 13. cikkely előírásaira, 

- A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés e) betűje előírásaira, melyet megerősít a 

45. cikkely (1) bekezdés előírásai, 

        ELHATÁROZZA 

1. cikkely-Jóváhagyja a  “Közösségközi Fejlesztési Egyesület, ivó- és szennyvíz szolgáltatása 

Szatmár megyében” Alapító Okiratának és a Statútumának módosítását, a jelen Határozat szerves részét 

képező 1-es és 2-es Függelékben foglaltak szerint.  

2. cikkely.- Megbízza Tar Miklós polgármestert, hogy képviselje Mezőterem községet a 

“Közösségközi Fejlesztési Egyesület, ivó- és szennyvíz szolgáltatása Szatmár megyében” közgyűlésén, 

szavazza meg és írja alá a község helyett és nevében az Egyesület Alapító Okirata és a Statútum 

kiegészítő okiratait, az 1-es és 2-es Függelékben leírtak szerint.  

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 és a “Közösségközi Fejlesztési Egyesülettel, ivó- és szennyvíz 

szolgáltatása Szatmár megyében”,  közzé teszik a község www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a 

hivatal hirdetőtáblájára. 

Mezőterem, 2017. február 24-én, 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 

                   Lieb Beáta                                                     Maria Grigoraş 
                                                 községi jegyző 

 

http://www.tiream.ro/

