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HATÁROZATTERVEZET 

a Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz kezelési szolgáltatás Alapító 
Okirata és Statútuma módosításának jóváhagyásáról, amelynek Mezőterem község 

társult tagja 
 

Figyelembe véve: 
  - A Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz kezelési szolgáltatás 
320/2017.01.17-i beadványát; 
           - Mezőterem község Helyi Tanácsának, a Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és 
szennyvíz kezelési szolgáltatás megalakulására vonatkozó 46/2008-as Határozatát,  
Tekintettel:  
           - a 855/2008-as számú Kormányhatározat előírásaira, mely jóváhagyja a 
közszolgáltatási tevékenységek nyújtásával foglalkozó közösségközi fejlesztési egyesületek 
alapító okiratát és statútumát, 
           - a közösségközi fejlesztési egyesületek keret-alapító okiratát és keret-statútumát 
jóváhagyó 855/2008-as Kormányhatározat 2-es és 4-es függelékeinek módosítására vonatkozó 
742/2014.08.26-i Kormányhatározat előírásaira,  
  - az ivóvíz- és csatornázási szolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 
kiegészített 214/2006-os Törvényt,  
Hivatkozva a: 
           -  az Egyesület Statútumának 17. cikkely (2) bekezdés h) betűje alattiakra, a 34. Cikkely 
(1) bekezdésére, és a  246/2005-ös Törvény által jóváhagyott és módosított, az egyesületekre 
és alapítványokra vonatkozó 26/2000-es Sürgősségi Rendelet 21. cikkelyére,  
            - a közhasznú közösségi szolgáltatásokra 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 Törvény 11., 12., és 13. cikkelyeire, a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, 
utólag módosított és kiegészített 215/2001-es Törvény 11., 12., és 13. cikkelyeire, 
      A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-
es Törvény 36. cikkely (2) bekezdés e) betűje előírásai értelmében, melyet megerősít a 45. 
cikkely (1) bekezdése alapján, 

 

 ELHATÁROZZA : 

 

1. cikkely. - Jóváhagyja Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz 
kezelési szolgáltatás Alapító Okirata és Statútuma módosításának jóváhagyását, a jelen 
Határozat szerves részét képező 1-es és 2-es Függelékeiben foglaltak szerint. 

2. cikkely. Felhatalmazza Tar Miklós polgármestert, hogy képviselje Mezőterem 
községet a Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz kezelési szolgáltatás 
közgyűlésén, szavazza meg és írja alá Mezőterem község helyett és nevében az 
Egyesület Alapító Okirata és Statútuma kiegészítő okiratait, a jelen Határozat 1-es és 2-es 
Függelékében foglaltak szerint. 
         3. cikkely. -  Jelen Határozat végrehajtásával és gyakorlatba ültetésével megbízzák 
Tar Miklós polgármestert. 

 4. cikkely.  Jelen Határozatot közlik Szatmár megye Prefektúrájával és a  
Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz kezelési szolgáltatással.      

                                       
Mezőterem, 2017. január 17-én,                                                               

Tar Miklós 
polgármester 



 


