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43/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATA 
azon költségkategóriák finanszírozása biztosításának a jóváhagyásáról a helyi költségvetésből, 

amelyeket nem finanszíroznak az állami költségvetésből az Országos Vidékfejlesztési Program 

keretében a „Vízvezetékek bekötése Óvári településen, Vetés község, Szatmár megye, és 

csatornázási vezetékek bekötése Vetés községben és Óvári faluban, Vetés község, Szatmár megye” 

megnevezésű beruházás esetében 
 

Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének indítványozó 

előterjesztését, a polgármester szakapparátusa beszámolóit és a helyi tanács mellett működő 

szakbizottságok beszámolóját, 
Tekintettel a  273/2006-os számú közpénzügyi Törvény 41. cikkely és a 44. cikkely (1) bekezdés 

a beruházások költségeire és műszaki-gazdasági dokumentációira vonatkozó előírásait, 

Hivatkozva az újraközölt, 24/2000-es számú törvény előírásaira a jogszabályok 

kibocsátásának jogtechnikai szabályzóiról, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, 

Betartva a közberuházások műszaki-gazdasági dokumentációja kerettartalmára, valamint 

a beruházások és javítási munkálatok általános vázlatainak (deviz) szerkezete és kibocsátási 

metodológiájának jóváhagyására vonatkozó 28/2008-as számú Kormányhatározat előírásait,  

Tekintettel a MDRAP 89.737 számú 2017. július 19-én kibocsátott kérelmét, mely az 

Országos Vidékfejlesztési Program által a 2017-2020-as periódusban finanszírozott beruházások 

többéves finanszírozási szerződések megkötéséhez szükséges folyamodványokra vonatkozik, 

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)  bekezdés a) 

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

Vetés község Helyi Tanácsa 

 

   ELHATÁROZZA: 

 

1. cikkely. Jóváhagyja azon költségkategóriák finanszírozásának biztosítását a helyi 

költségvetésből, amelyeket nem finanszíroznak az állami költségvetésből az Országos 

Vidékfejlesztési Program keretében a „Vízvezeték hálózat csatlakoztatása Óvári településen, 

Vetés község, Szatmár megye, és csatornázási vezetékek csatlakoztatása Vetés községben 

és Óvári faluban, Vetés község, Szatmár megye”elnevezésű beruházás esetében, az alábbiak 

szerint: a területek megszerzésének és kialakításának költségei, megvalósíthatósági tanulmány, 

a területről készült tanulmányok, szaktanulmányok, műszaki vizsgálatok, műszaki asszisztencia, 

tanácsadás, illetékek a jóváhagyások/egyezségek/engedélyek megszerzéséhez, a közbeszerzési 

procedúra megszervezése, az építőtelepi szervezésekkel kapcsolatos költségek, illetmények, 

kvóták, díjszabások, műszaki próbák, minták, és ezek átadásának a költségei a 

kedvezményezettnek.  
 2. cikkely. Jelen határozat végrehajtásával megbízza Vetés község polgármesterét.  

3. cikkely Jelen határozatot közlik Vetés község polgármesterével, Szatmár megye 

Prefektúrájával, és közlik az Bukaresti Regionális Vidékfejlesztési Minisztériummal. 
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Üléselnök,   Ellenjegyzem, 
CODREA IONEL-DANIEL                              Anca-Maria Pop jogász  

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

szavazat. 


