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13/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
a sűrgősségi helyzetek szabályozásáról 

 

 Vetés község Helyi Tanács, mai 2017., február 2-i rendkívüli ülésén, 
kielemezve a szakjelentést, a motivációs előterjesztést, valamint a szakbizottság 
jelentését, 

szem előtt tartva az 1579/2005-ös számú kormányhatározat mellékletének 
rendelkezéseit, a 7. cikkely q) betűje alattiakban és a 9. cikkelyben foglaltakat, az 
az önkéntes közszolgálatokban tevékenykedő önkéntesek  Statútumának 

jóváhagyásáról, 

a tűzesetek elleni védekezésről szóló 307/2006-os számú törvény 13. 
cikkelye, i) betűje alattiakban foglaltak, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel, valamint  a Vetés község helyi tanácsa szervezési és működési 

Szabályzatának 28. cikkelye, 1-4 terjedő pontjai alattiakban foglaltak értelmében,  

 A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 
kiegészített 215/2001-es számú Törvény 36. cikkely (1) bekezdése d) betűje 

alattiakban foglaltak értelmében, és a a (6) bekezdés 8. pontja alattiak alapján: 

 

     ELHATÁROZZA : 

  1. Cikkely Jóváhagyja a sürgősségi helyzetekre választ adni képes, Elemző 

bizottság  létrehozását Vetés községben, az alábbi összetétel szerint:  

1. Elnök :  Rusneac Gheorghe 

2. Titkár :  Paşcu Vasile 

3. Tag :    Timiş Nicoară 

         2. cikkely Az 1. cikkelyben jóváhagyott bizottság a 2017-es évben 

működik. 

          3. cikkely Az 1. cikkelyben jóváhagyott bizottság megbízatása, hogy 
kielemezze a helyi hatóságok reakcióképességét a sürgősségi helyzetekben, 
ezekben a helyzetekben válasz adásra legyen képes, tegye meg javaslatait a 
válaszadási képesség javítása érdekében terjesszen elő jelentést jóváhagyásra 

Vetés község Helyi Tanácsa elé  2017., május és november havában. 

 



         4. cikkely    Bízza meg az 1. cikkely szerinti bizottságot, hogy segítsen 
Vetés község Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Közszolgálatának újjászervezésében 

és a tevékenység újraélesztése területén. 

        5. cikkely   Hagyjon jóvá 300 lej nettó juttatást, a Közszolgálat azon tagjai 
számára, akik a tavalyi évben szolgálatot teljesítettek minimum 6 hónapon 
keresztül. 
 
       6. cikkely   Az 5. cikkelyben javasolt juttatás évente egy alkalommal adható, 
a költségevés jóváhagyását követő hónapban, azon aktív önkéntesek számára, 
akik az előző évben legalább 6 hónapon keresztül teljesítettek szolgálatot 
önkéntesként, valamint olyan önkéntesek számára, akiknek önkéntes szerződésük 
önhibájukon kívüli okok miatt szűnt meg. 
 
       7. cikkely Hagyjon jóvá ösztönzőket azoknak az önkénteseknek, akik az 
önkéntes versenyek különböző szakaszain vesznek részt, különböző mértékű 
juttatások formájában, attól függően, hogy milyen szintű versenyeken vesznek 
részt, az alábbiak szerint:  
- a zónaversenyeken való részvételért önkéntesként nettó 100 lej 
- a megyei szinten való részvételért önkéntesként nettó 300 lej 
- a regionális szinten való részvételért önkéntesként nettó 500 lej  
- az országos versenyeken való részvételért önkéntesként nettó 1000 lej 
- a nemzetközi versenyeken való képviseletért önkéntesként nettó 1500 lej  
 

 8. cikkely Jelen határozatot tudomására hozzák Szatmár Megy Prefektusi 

Hivatalával. 

 
Vetés, 2017. február 2-án, 
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