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70/2016. SZÁMÚ HATÁROZAT 

Vetés község közvagyonát képező egyes elemek leltárának módosításáról,  

amelyeket a szatmárnémeti APASERV Rt. regionális vízszolgáltató számára koncesszióba adtak 

 

      Tudomásul véve a vonatkozó határozattervezetben foglaltakat, Vetés község polgármesterének 

kezdeményezői minőségben tartott indokló előterjesztésében elhangzottakat, a polgármesteri hivatal, valamint a 

Vetési Helyi Tanács szakapparátusainak jelentéseiben foglaltakat, továbbá 

         A kormány 198/2005-ös számú, aktualizált sürgősségi Rendeletében foglaltakra, amelyek karbantartási, 

csere és fejlesztési Alap létrehozását, annak fenntartását és használatát irányozzák elő az olyan közszolgáltatás 

fejlesztési projektek esetében, amelyeket vissza nem térítendő hitelekeretekből az Európai Unió finanszíroz, 

valamint a szatmárnémeti APASERV Rt. regionális szolgáltatóval az ivóvíz szolgáltatásról és 

szennyvízlevezető csatornahálózat működtetéséről megkötött közszolgáltatás átruházó 12.313/2009-es számú 

szerződésben foglaltakra, 

         Figyelemebe véve 24/2000-es számú módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt törvény 

rendelkezéseit jogalkotási technika normarendszeréről a jogszabályalkotás terén, 

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

Törvény 36-os cikkelyének (5) bekezdése a) betűje, a (6) bekezdés a) betűje, valamint a 45-ös cikkely (3) 

számú bekezdése és a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltak alapján,  

Vetés község Helyi Tanácsa, a 2016., december 21-i rendes ülésén 

 

      ELHATÁROZZA: 

1. Cikkely Jóváhagyja az Apaserv Rt.-nek, a regionális víz és csatornahálózat kezelő szolgáltatónak a 

részére azoknak a Vetés község köztulajdonát képező javaknak a koncesszióba adását, amelyeket a 

karbantartási, csere és infrastrukturális fejlesztési Alapból valósítottak meg, és amelyek Vetés község 

ivóvízhálózatához tartoznak, az I sz. Függelék szerint, amely szerves része jelen határozatnak.  

 



2. Cikkely Jóváhagyja az Apaserv Rt.-től, a regionális víz és csatornahálózat kezelő szolgáltatótól a Vetés 

község köztulajdonát képező vízgyűjtő koncessziójából való kivételét a az II sz. Függelék szerint, 

amely szerves része jelen határozatnak. 

3. Cikkely Jóváhagyja azt a végleges listát, amely Apaserv Rt.-nek, a regionális víz és csatornahálózat 

kezelő szolgáltatónak a részére a Vetés község köztulajdonát képező, az ivóvíz hálózati rendszerhez 

tartozó, újraértékelt, koncesszióba adott javakat tartalmazza III sz. Függelék szerint, amely szerves 

része jelen határozatnak.        

4.  Cikkely Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza Vetés község polgármeseterét.  

5. Cikkely Jelen határozatot közlik:  

- Vetés község polgármesterével; 

- a szatmárnémeti Apaserv Rt.-vel; 

- Szatmár megye Prefektusi Intézményével 

 

                             VETÉS 2016., december 21-én 

Üléselnök,                                                            Ellenjegyzem, 

          BIRO ATTILA                                                                   Anca-Maria Pop jogász, 

                                                        községi jegyző.  

 

 

 

 

 

 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 15, mellette szavazott 15, ellene szavazat 0, tartózkodás 0 szavazat.   

 
 

 


