
 

 

 
 

 ROMÁNIA                    

SZATMÁR MEGYE   

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

20/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

a háztartási, mezőgazdasági hulladékok, a vágóhídról származó állati 

maradványok, műanyagok és gumik hatékony és teljes, Vetés község 

polgármesteri hivatala által helyi értékesítésére vonatkozó kutatási 

tanulmány megvalósításának jóváhagyásáról, valamint javaslatok 

elfogadásáról technológiákra és berendezésekre 

 

 

Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. március 29-re összehívott közgyűlésén, 

 

Figyelembe véve:    

- a Vetés községben kialakult helyzetet a háztartási hulladékok összegyűjtése és raktározása, a 

szelektív hulladékgyűjtés módozatai és az elszállításra kerülő hulladékmennyiség csökkentése 

terén, amelyeket a szamosdobi ökologikus hulladéktározóba szállítanak, ennek költségeit, 

valamint a 80 lej/tonna raktározási díjszabás 2017. január 1-től történő bevezetését követő 

időszakot, 

- a Vetés község polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakat, a hivatali 

apparátus szakjelentését, valamint Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jelentését, 

továbbá a Vetés község polgármestere szakapparátusa keretében működő szakosztályok 

jelentését, 

-Tekintettel a hulladékok rendszerére vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

211/2011-es számú Törvény 4. cikkely, 6. cikkely, 19. cikkely,  22. cikkely (1) bekezdés, a 24. 

cikkely előírásaira, az állati eredetű hulladékok megsemmisítésének megszervezésére és 

lebonyolítására vonatkozó 24/2016-os számú Kormányhatározat előírásaira, valamint az 

Országos hulladékkezelési stratégiát  a 2014/2020-as periódusra jóváhagyó 870/2013-as számú 

Kormányhatározat előírásaira, 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés b)  és d) betűje, a (4) bekezdés  f) betűje, és (6) 

bekezdés előírásai értelmében 

 

   ELHATÁROZZA 

 

1. cikkely(1) Jóváhagyja a a háztartási, mezőgazdasági hulladékok, a 

vágóhídról származó állati maradványok, műanyagok és gumik hatékony és teljes, 

Vetés község polgármesteri hivatala által helyi értékesítésére vonatkozó kutatási 

tanulmány megvalósítását, valamint javaslatok elfogadását  technológiákra és 

berendezésekre,  az alábbi tanulmányozási-kutatási témával: 

- A projekt azonosítása 

- Szükségelemzés 

- A lehetőségek elemzése 

- Az ajánlott hulladékmenedzsment-rendszer 

- Intézményes keret 

- Gyakorlatba ültetési terv 

- A környezetre tett hatás felmérése 

- Pénzügyi elemzés 

- A pénzügyi deficit és a finanszírozás 

- Díjszabások és elviselhetőség 

- Gazdasági elemzés 

- Kockázatelemzés és érzékenység 

-  



 

 

(2)  A tanulmány elkészítését a helyi költségvetésből fedezik. (Költséghely: működési 

részleg, Környezetvédelem Fejezet II. Cím: Javak és szolgáltatások)  

2. cikkely Jelen Határozatot közlik Vetés község polgármesterével és Szatmár megye 

Prefektúrájával. 

VETÉS, 2017. március 29-én, 

Üléselnök,   Ellenjegyzem, 

  Bob Petru                                  Anca-Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 

 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 10, mellette szavazott 10, ellene szavazat 0, tartózkodás 

0 szavazat. 

 

 


