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20/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 

  egy személy kijelöléséről, aki képviselő Mezőterem községet a  “Közösségközi Fejlesztési 

Egyesület, ivó- és szennyvíz szolgáltatása Szatmár megyében” közgyűlésén  

 

       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 jogszabályzási normák kibocsátására 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” 

- Az Egyesület alapító okirata  - az Egyesület vezetőségére vonatkozó VII. fejezetének 

előírásait és az Egyesület Statútuma 14. cikkelyének előírásait, 

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

Törvény 13. cikkelye (1) bekezdése és a 37. cikkely előírásai értelmében; 

 Hivatkozva az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 

26/2000-es Kormányrendeletre, melyet megerősít a közszolgáltatásokra vonatkozó, utólag módosított és 

kiegészített 51/2006-os Törvény, valamint az ivó- és szennyvíz szolgáltatásra vonatkozó, utólag 

módosított és kiegészített 2401/2006-os Törvény előírásai, 

 A közszolgáltatási tevékenységet nyújtó közösségközi fejlesztési egyesületek keret-alapító 

okiratát és keret-szerződést jóváhagyó, utólag módosított és kiegészített 855/2008-as Kormányhatározat 

előírásai értelmében; 

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

Törvény 36. cikkely (2) bekezdés e) betűje előírásai értelmében, melyet megerősít a 45. cikkely (2) 

bekezdés f) betűje alattiak értelmében 

 

    ELHATÁROZZA 

 

1. cikkely. - Felhatalmazza Tar Miklóst, Mezőterem község polgármesterét, hogy képviselje a 

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

közgyűlésén. 

2. cikkely. - Jelen Határozat végrehajtásával és gyakorlatba ültetésével megbízzák Mezőterem 

község polgármesterét. 

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

Szatmár Megye Prefektúrájával, az ADI-val, és közzé teszi 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 

 

 

 

                                                             Tar Miklós polgármester 
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