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HATÁROZATTVEZET 
a „Közösségközi fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz kezelési szolgáltatás” 

megbízásának jóváhagyásáról, hogy az egyesület gyakorolja Mezőterem község 
nevében és helyette a közérdek képviseleti hatáskört,  
a Szatmárnémeti APASERV R.T.-vel való viszonyában 

 
 Tekintettel 
         - a Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz kezelési szolgáltatás 
321/17.01.2017-es számú megkeresésére, 
         - a Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz kezelési szolgáltatás 
megnevezésű egyesület megalakítására vonatkozó, Mezőterem község Helyi Tanácsának 
46/2008-as számú Határozatára, 
       - a Szatmárnémeti APASERV RT. regionális szolgáltató alapító okiratára, 
      - az ivóvíz- és csatornázási szolgáltatás kezelését delegáló 12.313/19.11.2009-es számú  
szerződésére, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  
 - a közszolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 51/2006-os 
Törvény 27-es rendelkezés (1) bekezdésre és (3) bekezdésre, melyet megerősít az utólag 
módosított és kiegészített 109/2011-es Sürgősségi Kormányrendelet 2. cikkely 3. pontjában 
foglaltak, melyet jóváhagy módosítva és kiegészítve a 111/2006-os Törvény. 
 - a közszolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 51/2006-os 
Törvény 10. cikkely (5) bekezdés előírásaira, az alábbi kikötéssel:A  “8. cikkely  (3) bekezdés   
a) betűjében, d^1), d^2), i) - k),  9. cikkely (2) bekezdés  g) betűje,  27 cikkely, 29 cikkely  (2) 
bekezdésben,  30. cikkely (5)  bekezdésében és  32 cikkely (4) bekezdésében  előírt 
feladatkörök, jogok és kötelezettségek gyakorlásának feltétele, egy speciális megbízás 
megszerzése előzetesen azon döntéshozó területi-közigazgatási hatóságok részéről 
amelyek tagjai az egyesületnek.” 
      A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-
es Törvény 36. cikkely (2) bekezdés d) betűje és (6) bekezdés a) betű 14. pontja előírásai 
értelmében, melyet megerősít a 45. cikkely (1) bekezdése, 
 

 ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely. Megbízza  a „Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz-
kezelési szolgáltatását”, hogy az egyesület gyakorolja Mezőterem község nevében 
és helyette a közérdek képviseleti hatáskört, a Szatmárnémeti APASERV R.T.-vel 
való viszonyában 

 
2. cikkely.  Jelen Határozat 1. cikkelye értelmében nyújtott megbízás alapján a 

„Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz-kezelési szolgáltatás” a 
közérdek képviseleti hatásköri minőségében, rendelkezni fog a 111/2016-os 
Törvény által jóváhagyott módosított, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 
109/2011-es Sürgősségi Rendelet által előírt kompetenciákkal. 

3. cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával és gyakorlatba ültetésével megbízzák a 
Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz-kezelési szolgáltatását.  

           
 
 



 
 
 
 
 

4. cikkely. Jelen Határozatot közlik Mezőterem község polgármesterével, Szatmár 
Megye Prefektúrájával és a Közösségközi Fejlesztési Egyesület ivó- és szennyvíz-
kezelési szolgáltatással.  

    
     

                                               Mezőterem, 2017. január 17-én, 
 

                                                              INDÍTVÁNYOZÓ, 
Tar Miklós 

polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


