
 

ROMÁNIA  

SZATMÁR MEGYE   

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

 

 
44/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

Vetés község részvételének jóváhagyásáról, partneri minőségében, múzeumok határon 

átívelő együttműködési projektjében, a Románia-Magyarország közötti Interreg V-A 

finanszírozású program keretében, a 2014-2020-as periódusban 

 

 

Vetés község, Szatmár megye, Helyi Tanácsa a 2017. augusztus 16-ára összehívott rendkívüli 

ülésén,  

Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének indítványozó 

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

szakbizottságok beszámolóját, 

Elemezve a Szatmár Megyei Múzeum ajánlatot, mely szerint vonják be Vetés községet a 

Románia-Magyarország közötti határon átívelő Interreg V-A együttműködési programba, a 

megvalósításra kerülő tevékenységek vissza nem térítendő hitelekből lesznek finanszírozva, 

számos előnyt biztosítva Vetés község számára, 

Tekintettel a pályázat megalapozó jegyzékében és Vetés község pályázati tervében 

foglaltakra, 

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

es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés e) betűje és a (7) bekezdés a) betűje, a 39. 

cikkely, a 45-ös cikkely (2)  bekezdése, valamint a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje 

alattiakban foglaltak alapján 

 

   ELHATÁROZZA: 

 

 

1. cikkely.Jóváhagyja Vetés község részvételét a múzeumok határon átívelő: Cross-border Open 

Modell of Digitalised Museum, acronym : CoMoDi, megnevezésű együttműködési projektben, a 

Románia-Magyarország közötti Interreg V-A finanszírozású program keretében, a 2014-2020-as 

periódusban – 6 prioritási tengely: Az intézmények és lakosság közötti határon átívelő 

együttműködés népszerűsítése, a pályázat megalapozó jegyzékében foglaltak alapján, mely 

csatolva van jelen Határozathoz.  

2. cikkely. Jóváhagyja az elszámolható költségek 2 százalékos társfinanszírozásának biztosítását, 

melynek maximum értéke 500 euróban van megállapítva, Vetés község helyi költségvetéséből.  

3. cikkely.  Megbízzák Vetés község polgármesterét, hogy írja alá az együttműködési szerződést 

és a pályázathoz tartozó összes iratot.  

4. cikkely.  Jelen Határozatot közlik a pályázat megalapozó jegyzékében  nevesített partnerekkel, 

Vetés község polgármesterével és a Szatmár Megyei Prefektúrával.  

 

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  

szavazat. 


