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VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

 

 74/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZATA 
a köztisztasági szabályzat jóváhagyásáról és a 2017-es évi köztisztasági díjszabások 

jóváhagyásáról Vetés községben 

 
 
           Figyelembe véve Vetés község polgármesterének előterjesztését, kezdeményező 
minőségében, a polgármesteri hivatal szakbizottságának beszámolóit, Vetés község 
Helyi Tanácsa szakbizottságának beszámolóit, 
            a községek köztisztasági szolgáltatására vonatkozó 101/2006-os számú 
Törvény 6 cikkely (1) bekezdés j), k), n), o) és p) betűje, 8. cikkely (1) bekezdés és 26. 
cikkely (1) bekezdés b) és c) betűje, valamint a (8) bekezdés előírásai értelmében, 
aktualizálva, 
            a köztisztasági szolgáltatás keret-Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó, az 
ANRSC 82/2015-ös számú elnöki Rendelet értelmében, 
 figyelembe véve a koncessziós szerződés alapján megbízott köztisztaságot végző 
szolgáltató jóváhagyott díjszabásait Vetés községben,  
          tekintettel a jogi rendelkezések kibocsátásának törvénykezéstechnikai normáira 
vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira, 

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített Helyi Közigazgatásra vonatkozó 
215/2001-es számú Törvény 36. cikkely (4) bekezdés, c) betűje, (6) bekezdés a) betűje, 
45. cikkely (2) bekezdés c) betűje, valamint a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje 
előírásai értelmében, 
 
           Vetés község Helyi Tanácsa  
 
                                                       ELHATÁROZZA:  
 

1. cikkely. Jóváhagyja a köztisztasági szolgáltatás szabályzatát Vetés községben, 
jelen Határozat  szerves részét képező  függelékben foglaltak szerint. 
 

        2. cikkely. (1) Jóváhagyja a 4,8 lej/fő/hó köztisztasági díjszabást a 2017-es évre. 
A szemétszállítási szerződésben megállapított lakosság száma éves rendszerességgel 
lesz aktualizálva, a statisztikai hivatalos adatok szerint. 
                         (2) A köztisztasági szolgáltatás után fizetendő díjszabást minden 
családra/gazdaságra alkalmazzák, az alábbiak szerint: 

              Család/gazdaság: 
- 1 és 3 fő esetében – a díjszabást minden egyes személyre alkalmazzák; 

- 4 és 6 fő esetében – a díjszabást 4 személyre alkalmazzák; 
- 6 személy fölött     – a díjszabást 5 személyre alkalmazzák.  

 
 
 
 



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

      4. cikkely. Jelen Határozatot a községi jegyző nyilvánosságra hozza és közli Vetés 
község polgármesterével, valamint Szatmár megye Prefektúrájával. 
 

 

 

   ÜLÉSELNÖK                                        

    BIRO ATTILA                                                                     ELLENJEGYZI, 

            ANCA-MARIA POP 

         községi jegyző 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tanácsosok létszáma összesen 15 , jelen 15, Mellette szavazott 14, ellene szavazott 0 , 

tartózkodott 1 
 

 


