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42/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
az  „Ivóvíz-csatlakozások létrehozása Óvári településen, Vetés község, Szatmár megye” és  

“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, és 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,  
         Tekintettel azon procedúrákra vonatkozó, a Regionális Vidékfejlesztési Minisztérium által 

kibocsátott 89.737/19.07.2017-es számú megkeresését, melyek szükségesek azon beruházások 

többéves finanszírozási szerződéseinek megkötéséhez, melyek finanszírozásban részesülnek az 

Országos Helyi Vidékfejlesztési Program, keretében a 2017-2020-as periódusban. 

         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) betűje, valamint a 115. cikkely (1) bekezdés, b) betűje alattiakban foglaltak alapján,  

 

Vetés község Helyi Tanácsa, 
 

   ELHATÁROZZA : 
 

        1. cikkely Jóváhagyja „Az ivóvíz csaltkozások létesítését Óvári településen, Vetés község, 

Szatmár Megye” beruházás aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit, a végrehajtási szerződés 

stádiumban, az alábbiak szerint:  

         Összesen (ÁFA nélkül):         612.665 lej, melyből 

- Költségek és munkadíj:                   540.130  lej 

          Műszaki kapacitások :      475 vízakna vízmérőórák számára 

                                           96  úttest-átfúrás 7 méter szélességeben 

         A végrehajtás időtartama:   4 hónap a munkálatok elkezdéséről szóló rendelet 

kibocsátásától kezdődően 

 

 

 

 



 

         2. cikkely. Jóváhagyja “Szennyvízlevezető csatornacsatlakozások létrehozása Vetés és 

Óvári településeken, Vetés községben, Szatmár megyében” beruházás aktualizált műszaki-

gazdasági mutatóit,  a műszaki projekt fázisban, az alábbiak szerint: 

           Összesen (ÁFA nélkül):            1.819.267 lej, melyből 

            - Költségek és munkadíj:            1.651.746 lej 

             Műszaki kapacitások :      716 csatornacsatlakozás Vetésben; 

                                            477 csatornacsatlakozás Óváriban 

                                            181  úttest-átfúrás 7 méter szélességben Vetésben 

                                            105 úttest-átfúrás 7 méter szélességben Óváriban 

                                                       5.951 folyóméter csatlakozási akna 160 mm-es PVC-ből 

             Végrehajtási határidő:      8 hónap a munkálatok elkezdéséről szóló rendelet 

kibocsátásától kezdődően 

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

          4. cikkely. Jelen Határozatot közlik Vetés község polgármesterével, Szatmár Megye 

Prefektúrájával és továbbítják a Bukaresti Regionális Vidékfejlesztési Minisztériumnak. 

 

 

VETÉS, 2017. augusztus 16-án. 

 

 

 

 

 

Üléselnök,                                                         Ellenjegyzem, 
         CODREA IONEL-DANIEL                                              Anca-Maria Pop jogász  

                             községi jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 13, mellette szavazott 13, ellene szavazat 0, tartózkodás 

0 szavazot 

 

 

 


