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 34/2017-AS SZÁMÚ HATÁROZATA 
az IID-s Alapokból megvalósított, Vetés község ivóvízhálózatához tartozó, 2017. május 31-ig 

átvett, közjavak átvételét Vetés község közvagyonába, és koncesszióba adását a Szatmárnémeti 

Apaserv RT.nek 

 

Vetés község Helyi Tanácsa, 

        Figyelembe véve : 

       Vetés község polgármestere indítványozó előterjesztését, kezdeményezői minőségében, a 

polgármesteri hivatal szakosztályainak beszámolóit és Vetés község Helyi Tanácsa 

szakbizottságainak szakbeszámolóit,  

      Az Európai Uniótól kapott vissza nem térítendő hitelből megvalósított közszolgáltatási 

infrastruktúra fejlesztési projektek karbantartási, behelyettesítési és fejlesztési Alap 

megalapítására és felhasználására vonatkozó, aktualizált 198/2005-ös számú Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásai, és a Szatmárnémeti Apaserv RT. 12.313/2009-es számú, az ivó- és 

használt víz közszolgáltatás delegálási szerződés értelmében, 

      Figyelembe véve az újraközölt, 24/2000-es számú törvény előírásait a jogszabályok 

kibocsátásának jogtechnikai szabályozóiról, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal 

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

Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés b) betű, a 45-ös cikkely (1)  bekezdés, valamint a 115. 

cikkely (1) bekezdés, b) betűje alattiakban foglaltak alapján, 

        Vetés község Helyi Tanácsa 
   ELHATÁROZZA : 

 

       1. cikkely.  Jóváhagyja Vetés községben, a közszolgáltatások fejlesztési infrastruktúrája 

fejlesztési projekt keretében a 2016-os év folyamán, a vezetékek karbantartási, cseréje és 

fejlesztése Alapból megvalósított ivóvízhálózatához tartozó, 2017. május 31-ig, a 

9.336/09.06.2017-es számú jegyzőkönyv alapján átvett közjavak átvételét Vetés község 

köztulajdonába, a jelen Határozat szerves részét képező  I.  Függelékben foglaltak szerint. 

        2. cikkely. Jóváhagyja Vetés községben, a közszolgáltatások fejlesztési infrastruktúrája 

fejlesztési projekt keretében a 2016-os év folyamán, a vezetékek karbantartási, cseréje és 

fejlesztése Alapból megvalósított ivóvízhálózatához tartozó javak koncesszióba adását az a 

Szatmárnémeti Apaserv RT. Ivó-és szennyvíz regionális szolgáltatónak, a jelen Határozat 

szerves részét képező  I.  Függelékben foglaltak szerint. 

        3. cikkely.Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét. 

        4. cikkely.Jelen határozatot közlik: 
- Vetés község polgármesterével  
-  Szatmár megye Prefektúrájával, 
- a Szatmárnémeti APASERV RT. regionális szolgáltatóval. 

 

Vetés, 2017. június 28-án, 

 

Üléselnök,                               Ellenjegyzem, 
BODNAR OTTO-SANDOR                                  Anca-Maria Pop jogász  

        községi jegyző. 
 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 14, mellette szavazott 14, ellene szavazat 0, tartózkodás 

0 szavazat. 


