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7/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

 
a „Szatmár megyei ivóvíz és szennyvízkezelési szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési 
Egyesülete” („Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de 
apă și apă uzată din județul Satu Mare”) meghatalmazásáról, Mezőterem község 
nevében és felelősségére a közmegbízotti feladatkörök gyakorlását illetően, az 
APASERV Rt. regionális szolgáltatóval való viszonyban 
 

       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; 
Figyelembe véve: 

-a Szatmár megyei ivóvíz és szennyvízkezelési szolgáltatások Közösségközi 
Fejlesztési Egyesületének átiratát 321/17.01.2017-es számmal iktatva, 

- Mezőterem község helyi tanácsának 46/2008-as Határozatát a Szatmár megyei 
ivóvíz és szennyvízkezelési szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési 
Egyesülete megalakításáról,  

-A szatmárnémeti APASERV regionális vízszolgáltató Rt. alapító okiratát, 
-Az ivóvíz és szennyvízcsatornázási közszolgáltatások kiszervezéséről megkötött  

12.313/19.11.2009-es számú szerződés előírásait, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel, 
szem előtt tartva:  

-az 51/2006-os számú törvény 27 cikkely, (1) és (3) bekezdései alattiakban 

foglaltakat, a közösségi szolgáltatásokról, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölve,  

amelyeket megerősítenek: 

-a kormány 109/2011 sürgősségi Rendeltének 2 cikkelyének 3. pontja alattiakban 

foglaltak, amelyeket az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott a 

111/2016-os számú törvény, 

-az 51/2006-os számú törvény 10 cikkelye (5) bekezdés alattiakban foglaltakat a 

közösségi szolgáltatásokról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölve, amely előírja hogy: „a 8. cikkely (3) bekezdés  a) betűje  d^1), d^2), 

i) - k), a 9. cikkely (2) bekezdés  g) betűje a 27. cikkely, a 29. cikkely (2) 

bekezdés, a 30 .cikkely (5) bekezdés és a 32. cikkely (4) bekezdés szerint 

gyakorolt  hatáskörök jogok és kötelezettségeknek a feltétele a területi-

közigazgatási  határozathozatali szervektől, akik a társulásnak tagjai egy 

megkapott előzetes meghatalmazás.” 

        



    A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36. cikkely (2) bekezdése d) és a 6 bekezdés d) betű 

14. pontja alattiakban foglaltak értelmében, amelyeket megerősítenek a 45. cikkely 

(1) bekezdése alattiak,  

 

 
ELHATÁROZZA : 

         
 

1. cikkely Meghatalmazza a „Szatmár megyei ivóvíz és szennyvízkezelési 

szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési Egyesületetet”,(„Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 

uzată din județul Satu Mare”), hogy Mezőterem község nevében és 

felelősségére a közmegbízotti feladatköröket gyakorolja, az APASERV 

Rt. regionális szolgáltatóval való viszonyban. 

2. cikkely. A meghatalmazás alapján a jelen határozat 1. cikkelye szerint 

„Szatmár megyei ivóvíz és szennyvízkezelési szolgáltatások 

Közösségközi Fejlesztési Egyesületet”, mint közfelügyeleti hatóság, 

rendelkezik a 2011. november 30-án kiadott 109/2011-es számú sürgősségi 

kormányrendeletbe előírt hatáskörökkel, amelyeket az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott a 111/2016-os számú törvény 

jóváhagyott a közérdekű vállalkozások korporatív vezetéséről.  

 
3. cikkely. Jelen határozat gyakorlatba ültetésével megbízza a Szatmár megyei 

ivóvíz és szennyvízkezelési szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési 

Egyesületét 

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/

