
 
 
 
 

ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE   

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
 

22/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

Vetés község társulásának jóváhagyásáról Pálfalva községgel az Erdődi Erdőkerület RT. –hez 
Szamosdob, Krasznaterebes, Szatmárhegy, Szokond, Szilágypír, Vámfalu, Komorzán, Tartolc, 

Királydaróc, Nagytarna, Nagysikárló, Szatmárudvari, Bikszád községekkel és Erdőd, 
Szinérváralja, Tótmogyorós településekkel együtt  

 
Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének indítványozó 
előterjesztését, a szakosztályok beszámolóit és Vetés község helyi tanácsa szakbizottságainak 
beszámolóit, 

Hivatkozva az aktualizált az Országos Erdészeti Alap Vagyonkezelésére vonatkozó, az 
Erdészeti Kódexet szabályozó 46/2008-as számú Törvény II. Cím alatti 7. cikkely (1) bekezdés 
b) betűje, a 10. cikkely (1) bekezdés és (2) bekezdés b) betűje, a 12. cikkely, a 14. cikkely és 
15. cikkely előírásaiban foglaltakra, valamint a az erdészeti hivatalok megalakítására és en- 
gedélyezésére, valamint feladatkörei megállapítására vonatkozó procedúrákat jóváhagyó 
904/2010-es számú Rendelet előírásaira, 

Tekintettel Pálfalva község Helyi Tanácsának 26/2017.03.06.-os számú Határozatára, 
mely Pálfalva község köztulajdonában levő erdők vagyonkezelésére vonatkozik. 
Figyelembe véve a jogszabályok kibocsátására vonatkozó jogszabályozási műszaki normákat 
jóváhagyó, újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es számú Törvény előírásait, 
 Tekintettel a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag 

módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés e) 

betűje, a (7) bekezdés a) és c) betűje, a 45-ös cikkely (2) bekezdése f) betűje, valamint a 115. 

cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltak alapján, 

 Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. április 26-ára összehívott 

közgyűlésén  

 
 

     ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely. Jóváhagyja Vetés község társulását Pálfalva községgel az Erdődi Erdőkerület RT. –
hez Szamosdob, Krasznaterebes, Szatmárhegy, Szokond, Szilágypír, Vámfalu, Komorzán, 
Tartolc, Királydaróc, Nagytarna, Nagysikárló, Szatmárudvari, Bikszád községekkel és Erdőd, 
Szinérváralja, Tótmagyaros városokkal együtt. 
2. cikkely. Jóváhagyja a társulás Statútumának és Szervezési és Működési Szabályzatának 
módosítását, mely saját jogi személyiséggel rendelkezik, Erdőd, Noua utca 1. Szám alatti 
székhellyel, a jelen Határozat szerves részét képező 1-es és 2-es számú Függelékekben 
foglaltak szerint. 
3. cikkely. Felhatalmazzák Petroşianu Călin román állampolgárt, született 1974., február 1-jén 
Erdőszáda községben, Máramaros megye, személyazonosságija száma SM,491140, kibocsátotta 
az  Erdődi SPCLEP, hogy írja alá a közjegyző jelenlétében az Erdődi Erdőkerület RT. alapító 
iratainak módosításáról szóló kiegészítő okiratot, valamint ezek aktualizálását, és tegye le az 
iratokat a Cégjegyzéknél. 



4. cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét és a 
községi jegyző. 

5. cikkely. Jelen Határozatot köztudomásra hozzák a község lakosai számára, a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, közlik Szatmár Megye Prefektúrájával 

és az Erdődi Erdőkerület Rt-vel. 

VETÉS, 2017. április 26-án. 

 

Üléselnök,   Ellenjegyzem, 

BODNAR OTTO-SANDORAnca-Maria Pop jogász  

                       községi jegyző. 

 

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

tartózkodás 0 szavazat. 

 

 

 

 
 


