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51/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
az „ Ivóvíz vezeték hálózat bekötéseinek létrehozása Óvári és Vetés településeken Szamár 

megyében, és szennyvízlevezető csatornamű csatlakozásainak létesítése Vetés és Óvári 

településeken, Vetés községben, Szatmár megyében”  

 beruházás társfinanszírozásáról a helyi költségvetésből, olyan költségkategóriák esetén, 

amelyeket az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDL) nem finanszíroz. 

 

Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének indítványozó 

előterjesztését, a polgármester szakapparátusa beszámolóit és a Vetés község helyi tanácsa 

mellett működő szakbizottságok beszámolóját, 

           Tekintettel a 273/2006 – os számú helyi közpénzügyi törvény (1) bekezdésének 41.-es és 

44-es cikkelyeire, amelyek a beruházási költségeket, valamint a műszaki-gazdasági 

dokumentációk költségeit szabályozzák, 

            figyelembe véve 24/2000-es számú törvény rendelkezéseit a jogszabályok kibocsátásának 

törvényi gyakorlatáról, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal újraközölve,  

 továbbá figyelembe véve 28/2008-as számú kormányhatározat előírásait, amelyeknek 

megfelelően kerülnek jóváhagyásra a közberuházásokra vonatkozó műszaki-gazdasági 

dokumentációk keret-tartalmi vonatkozásai, valamint a beruházások és beavatkozási munkálatok 

általános, műszaki költségvetésének elkészítési szerkezete és módszertana, 

           tudomásul véve a MDRAP (Regionális Fejlesztés és Közigazgatás Minisztériumának) a  

89.737-es számú átiratát, amelyet 2017., július 19-én kelteztek, amely meghatározza a szükséges 

folyamodványok megtételét az olyan beruházások esetében, amelyek több évre kinyúló 

támogatásban részesülnek a 2017-2020-as Helyi Fejlesztés Országos Programja kereteiből, 

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

es számú Törvény 36-os cikkelyének (4) bekezdés d) betűje, valamint a 115. cikkely (1) 

bekezdés b) betűje alattiakban foglaltak alapján, 

Vetés község Helyi Tanácsa mai, 2017., szeptember 20-i rendes ülésén 

    ELHATÁROZZA : 
 

       1. Cikkely Jóváhagyja az „Ivóvíz vezeték bekötéseinek létrehozása Óvári és Vetés 

településeken Szamár megyében, és szennyvízlevezető csatornamű csatlakozásainak létesítése 

Vetés és Óvári településeken, Vetés községben, Szatmár megyében” -"Înființare branșamente de 

apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în 

localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare"- beruházás társfinanszírozását a helyi 

költségvetésből, amelyeket az állami költségvetésből az Országos Vidékfejlesztési Program nem 

finanszíroz, az alábbiak szerint: a terület megszerzésének és rendezésének költségeit, a 

megvalósíthatósági tanulmány költségeit, területtanulmány költségeit, a szaktanulmányok 

költségeit, műszaki szakértői költségeket, tanácsadói költségeket, jóváhagyások, engedélyek 

utáni illeték költségeket, közbeszerzési eljárások költségeit, építőtelep szervezésének járulékos 

költségeit, jutalékok, kvóták, illetmények, technológiai mintavételek költségeit, teszteket, 

amelyek átadásra kerülnek a kedvezményezetteknek, az alábbi tételekben:  

 

 

 

 



 

 

     - Ivóvíz vezeték hálózat bekötéseinek létrehozása Óváriban: 72.535 lej, amelyhez 

hozzáadódik 19 % ÁFA; 

     - szennyvízlevezető csatornamű csatlakozásainak létesítése Vetés és Óvári településeken:  

144.566 lej, amelyhez hozzáadódik 19 % ÁFA; 

 

      2. Cikkely Jelen határozatban foglaltak végrehajtásával megbízza Vetés község 

polgármesterét. 

 

     3. Cikkely   Jelen határozat visszavonja a 43/2017-es számú tanácsi határozatban foglaltakat, 

tartalmát közlik Vetés község polgármesterével, Szatmár megye prefektusi Hivatalával, és 

felterjesztik Bukarestbe a Vidékfejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak.  

 

 

 

 

  

VETÉS 2017., szeptember 20-án. 

 

Ülésvezető elnök,                                  Ellenjegyzem, 
          CODREA IONEL-DANIEL                              Anca-Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. 

és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 

 

Tanácsosok összlétszáma: 15. Jelen levő tanácsosok száma: 12. Hiányzó tanácsosok száma 3. Mellette szavazott 12, 

Ellene szavazott 0, Tartózkodott 0. 

 

 

 
 


