
 
 
 

  ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

  

16/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 

az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezető szolgáltatás delegálására vonatkozó 29/2009. 
július 15-i Helyi Tanácsi Határozat kibővítéséről, a Szatmár Megyei Apaserv Rt.-nek 

 
 
         Vetés község Helyi Tanácsa a 2018. március 28-ra összehívott közgyűlésén : 
         Figyelembe véve: 
 
 Vetés község polgármestere előterjesztő indítványát, a beruházási, kincstári és 

közbeszerzési iroda szakbeszámolóját, valamint Vetés község Helyi Tanács 

szakbizottságainak beszámolóit; 

 A helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001-es számú Törvény előírásait, a közhasznú 

szolgáltatásokra vonatkozó 51/2006-os számú Törvény 10. és 30. cikkelyében foglaltakat, 

melyet aktualizáltak a 17. és 18. cikkelyekkel, az aktualizált, ivóvíz-ellátásra és csatornázási 

szolgáltatásra vonatkozó 241/2006-os számú Törvény 21-24-es cikkelyei előírásait,  

 Az ivóvíz-ellátás és csatornázási szolgáltatás delegálására vonatkozó tanulmányban foglalt 

következtetéseket és ajánlatokat, 

 A Szatmár Megyei Ivóvíz és Szennyvíz szolgáltatások Közösségközi Fejlesztési Egyesület 

Statútumát,melyet jóváhagytak a Helyi Tanács 39/2008. november 26-i Határozat. 

 
      Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 36. cikkely (2) bekezdés d) betűje, és a (6) bekezdés a) betű 14. 
pontja, valamint aa 45. cikkely (3) bekezdése értelmében, 
 

ELHATÁROZZA : 
 
        I. cikkely.  Jóváhagyja a Helyi Tanács 29/2009.július 15-i Határozat 2. cikkelye 
kibővítését az alábbiak szerint: 
        „ 2. cikkely. - Jóváhagyja Vetés község ivóvíz-ellátása és szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatását a Szatmár megyei Apaserv RT. által, melynek székhelye Szatmárnémeti, Szatmár 
Megyei Cégjegyzéki száma: J30/1102/2004, Adószáma CIF RO 16844952, a Vetés község 
köztulajdonában levő  ivóvíz és szennyvíz hálózathoz tartozó javak átadási-átvételi jegyzőkönyv 
elkészítésének időpontjától számítva, mely a szolgáltatás delegálási szerződés szerves részét 
képező függelék.” 

 
 
 
 
 
 



 
        II. cikkely.  Jóváhagyja a Helyi Tanács 29/2009.július 15-i Határozat 3. cikkelye 
kibővítését, az alábbiak szerint : 

„3. cikkely. - Jóváhagyja az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetés szolgáltatás 
delegálása szerződést a jelen Határozat szerves részét képező 2-es számú függelékben foglaltak 
szerint, amelyet az alábbi települések önkormányzatai között írnak alá: Szatmárnémeti 
municípium, Nagykároly municípium, Tasnád város, Avasfelsőfalu város, Erdőd város, 
árközújloak város, Kaplony község, Kolcs község, Batiz község, Szatmárudvari község, Lázári 
község, Mezőfény község, Pálfalva község, Csanálos község, Szamosdob község, Pusztadaróc 
község, Királydarólcs község, Halmi község, Túrterebes község, Mikola Község, Börvely község, 
Krasznaterebes község, Csomaköz község, Mezőterem község, Szaniszló község, Mezőpetri 
község, Vetés község, Majtény község, illetve a Szatmár Megyei Apaserv Rt.” 

  
        III. cikkely. Jóváhagyja a 29/2009. július 15-i Helyi Tanácsi Határozat 5. cikkelye 
kibővítését, az alábbiak szerint: 
         „4. cikkely. - Jóváhagyja a Vetés község köztulajdonában levő, az ivóvíz-ellátó és 
szennyvíz-elvezető rendszerhez tartozó  javak listáját, amelyeket koncesszióba adnak a Szatmár 
megyei Apaserv RT.-nek delegálási szerződés megkötésével. A koncesszióba adott javak listáját  
mint 3. függeléket mellékelik jelen Határozathoz és a Delegálási Szerződéshez, melynek szerves 
részévé válik.”  
 
         IV. cikkely. A 29/2009. július 15-i Helyi Tanácsi Határozat többi rendelkezése változatlan 
marad. 
 
         V. cikkely.   Jelen Határozatot közlik : 

- Vetés község polgármesterével és a Beruházási, Vagyonkezelő, Közbeszerzési Irodával, 
- a Szatmár megyei Apaserv  RT.-vel, 
- a Szatmár Megyei Prefektúrával. 

 
 

            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 

 


