
 

ROMÁNIA, 

SZATMÁR MEGYE, 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

40/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT  
az Egyesület a Szatmári Halászatért Helyi Akciócsoport számára egy helyiség biztosításáról, 

amelyben adminisztratív tevékenységét folytatja 

 

     A Dél-Nyugati, Szatmári Halászatért Helyi Akciócsoport 2016., augusztus 25/138.-as 

iktatószámmal bejegyzett igénylése alapján,          

     Figyelemebe véve: 

- Vetés község polgármesterének előterjesztett indoklását, 

- a polgármester szakapparátusának szakvéleményezést, 

- a Helyi Tanács szakbizottságának jelentését, 

      megfelelve az újraközölt 273/2006-os helyi közpénzügyi törvény előírásainak, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, ás az 571/2003 –as adótörvény előírásait szem előtt 

tartva,betartva a vetési Helyi Tanács 47/2015-ös számú határozatának előírásait 

Vetés község közigazgatási egység státusú partnerként való bevonásáról a Helyi Akciócsoportba, 

a halászat területén, amelynek a finanszírozását a POPAM 2014-2020, Halászat és Tengeri 

Kereskedelem Operatív Programja biztosítja, illetve Vetés község részvételéről mint a Szamos-

Túr-Kraszna-Ér folyók által körbehatárolt területen működő Akciócsoport tagja, 

  valamint az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 

közigazgatási törvény 36. cikkely (2) bekezdés c betűje, a (7) bekezdés c) betűje alatti 

rendelkezéseket,  

 továbbá az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 

közigazgatási törvény 45. cikkelye (1) bekezdésének rendelkezési értelmében, 

 Vetés község Helyi Tanácsának 2016., augusztus 31. rendes közgyűlése  

 

ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely Jóváhagyja egy helyiség térítésmentes biztosítását az Egyesület a Szatmári 

Halászatért Helyi Akciócsoport részére, az alábbiak szerint: egy 27,91 négyzetméteres, 2 

részből álló helyiséget, (egy 7,99 négyzetméteres irodát egy 9,17 négyzetméteres irodát 

és egy folyosót 12,75 négyzetméter felülettel), amely közlekedőként szolgál a 

mosdóhoz, a vetési Kulturális Központ I emeletén (a Vetés községi Polgármesteri 

Hivatal volt székhelyén), Vetés községközpontban, a Fő utca (str. Principală) 426. szám 

alatt, 8 (nyolc) éves időtartamra, amely székhelyként szolgál az egyesület adminisztratív 

tevékenységének végzéséhez.  

 

2. cikkely Jóváhagyja a haszonkölcsön-szerződést, amely függeléke jelen határozatnak. 

 

3. cikkely Meghatalmazza Vetés község polgármesterét, hogy a haszonkölcsön-szerződést  

aláírja. 

 



  

4. cikkely Jelen határozatot közlik Vetés község polgármesterével az Egyesület a Szatmári 

Halászatért Helyi Akciócsoporttal és Szatmár Megye Prefektúrájával.  

 

                        Vetés, 2016. augusztus  31. 

 

               ÜLÉSVEZETŐ                          Ellenjegyzi,                   

            BERCI GHEORGHE                                                             ANCA-MARIA POP jogász                   

                      Községi jegyző 

 

A Helyi Tanács tagjainak összlétszáma 15. Jelen voltak 15-en. Mellette: 15 szavazat. Ellene 0 
szavazat, Tartózkodás 0 szavazat. 

 


