
 

 
 

  ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
  

15/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
Vetés község képviselőjének felhatalmazásáról, hogy szavazzon  a Szatmár Megyei 

Ivóvíz és Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési Egyesület közgyűlésén Egri község 
csatlakozásáról az Egyesülethez 

 
Vetés község Helyi Tanácsa a 2018. március 28-ra összehívott közgyűlésén, 
figyelembe véve Ilyés Gyula polgármester  indítványozó előterjesztését,  
a „Szatmár Megyei Ivóvíz és Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési 

Egyesület” megalapítására vonatkozó Vetés község Helyi Tanácsa  39/2008-as számú 
Határozattervezetét, valamint Egri község Helyi Tanácsának, a  Szatmár Megyei Ivóvíz és 
Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési Egyesülethez való csatlakozását jóváhagyó 
11/2018.01.31-i Határozatát,  
            tekintettel az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000-es számú 
Kormányrendelet előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 
            figyelembe véve a Szatmár Megyei Ivóvíz és Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi 
Fejlesztési Egyesület Statútuma 13. cikkelyének előírását mely szerint „... Annak érdekében, 
hogy új tagok csatlakozását megszavazzák, az Egyesület közgyűlésében résztvevő képviselők,  
annak a területi-közigazgatási egység által, előzetesen kibocsátott speciális megbízással kell 
rendelkezzenek amelyet képviselnek, és amelyet a helyi tanács vagy esetenként megyei tanács 
határozatban jóváhagyott”, 
            tekintettel az Egyesület Statútuma 16. cikkely (2) bekezdés j) betűje, a 20. cikkely (3) 
bekezdése, a 21. cikkely (1) bekezdése előírásai értelmében, 
 
          Az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal újraközölt 215/2001-es közigazgatási 
törvény 36. cikkelye  (7) bekezdés a) betűje, a 37. cikkely, valamint a 45-ös cikkely (1) és (2) 
bekezdés f) betűje  előírásai értelmében 
 

ELHATÁROZZA : 
 

          1. cikkely.   Felhatalmazza Ilyés Gyula polgármestert, hogy a Szatmár Megyei Ivóvíz és 
Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési Egyesület közgyűlésében, Vetés község 
nevében megszavazza Egri község csatlakozásának jóváhagyását a Szatmár Megyei Ivóvíz és 
Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési Egyesülethez. 
         2. cikkely.  Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Ilyés Gyula polgármestert. 
         3. cikkely.  Jelen Határozatot közlik Vetés község polgármesterével, Ilyés Gyulával,  a 
Szatmár Megyei Ivóvíz és Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési Egyesülettel és 
Szatmár megye Prefektúrájával. 
 
Vetés, 2018. március 28-án, 
                Üléselnök,                 Ellenjegyzem, 
            HUDÁCSKO GYÖNGYI                                          Anca- Maria Pop jogász  
                 községi jegyző 
 
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. 
és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 13, hiányzó tanácsosok száma – 2, mellette szavazók 
száma – 13, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 

 


