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SZATMÁR MEGYE   

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

57/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 

az “Szennyvízlevezető csatorna csatlakozások létrehozása Vetés és Óvári 
településeken, Vetés községben, Szatmár megyében” beruházás műszaki-

gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról  
 
Tekintettel, a Vetés község polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben 

foglaltakra, a polgármester 2260/19.01.2016-os szám alatt iktatott indokló 

előterjesztésére, a hivatali apparátus szakjelentésére, valamint Vetés község Helyi 

Tanácsa szakbizottságának jelentésére, 

 Szem előtt tartva az újraközölt 273/2006-os helyi, közpénzügyi törvény 41.cikkely, és a 

44-es cikkely (1) bekezdés alattiakban foglaltakat, a beruházási költségekre, és a 

műszaki-gazdasági dokumentációkra vonatkoztatva; 

Figyelembe véve az újraközölt, 24/2000-es számú törvény előírásait a jogszabályok 
kibocsátásának jogtechnikai szabályozóiról, az utólagos kiegészítésekkel és 
módosításokkal, és  
 

szem előtt tartva a 28/2008-as kormányhatározat előírásait, amelyek jóváhagyják a 
közberuházások műszaki-gazdasági dokumentációinak keret-tartalmát, valamint a 
beruházási és beavatkozási munkálatok általános értékbecslései kidolgozásának 
szerkezetét és módszertanát, valamint 
 
a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (4) bekezdés d) betűje, a 45-ös cikkely 
(2)- es számú bekezdés a), valamint a 115. cikkely (1) bekezdés, b) betűje alattiakban 
foglaltak alapján, Vetés község Helyi Tanácsa, 

 
             ELHATÁROZZA 
 
     1. Cikkely “Szennyvízlevezető csatorna csatlakozások létrehozása Vetés és Óvári 
településeken, Vetés községben, Szatmár megyében” beruházás műszaki-gazdasági 
mutatóit az 1. számú Függelék szerint, amely szerves része jelen határozatnak.  
      2.Cikkely Jelen határozat végrehajtásával megbízza Vetés község polgármesterét.  
      3.Cikkely Jelen határozatot közli Vetés község polgármesterével és Szatmár megye 
Prefektúrájával. 

VETÉS 2016., október 26-án. 

    Üléselnök,                      Ellenjegyzi, 

                     BILAN SIMONA                               Anca-Maria Pop jogász  

                 községi jegyző. 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 12, mellette szavazott 11, ellene szavazat 0, tartózkodás 1 

szavazat. 



FÜGGELÉK A 57/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZATHOZ 

„Szennyvízlevezető csatorna csatlakozások létrehozása Vetés és Óvári településeken, 
Vetés községben, Szatmár megyében” beruházás gazdasági-műszaki mutatói:  

 
 
                                                                          Vetés            Óvári               Összes 
 
Szennyvíz csatlakozó:                                             716              477                 1.193 
 
Út átfúrás            7 m                                             181              105                    286 
 
160 mm-es, PVC - csövek                                                                                                                       5.951 ml     

 
 
Összérték                                                      TVA nélkül                               TVA-val                            
 
                                                                       1.820 ezer lej                         2.180 ezer lej 
 
Amelyből 
C + M                                                             1.652 ezer lej                         1.982 ezer lej                          

 

 

Üléselnök 

BILAN SIMONA 

 


