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53/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

 „Egy földszint+manzárdból álló Idősgondozó Otthon építése  

Vetés községben a 261. szám alatt, Szatmár megyében” urbanisztikai zónatervének 

jóváhagyásáról 

 

Hivatkozva a Szatmárnémeti Vlad Tex Kft által kedvezményezett, a Vetési Polgármesteri 

Hivatalhoz benyújtott, és az 5035/2017-es számmal iktatott kérelemre, a Határozattervezetre, 

Vetés község polgármesterének indítványozó előterjesztésére, a polgármester szakapparátusa 

beszámolóira és a helyi tanács mellett működő szakbizottságok beszámolójára, 

 Figyelembe véve az újraközölt, 24/2000-es számú törvény előírásait az r2 jogszabályok 

kibocsátásának jogtechnikai szabályozóiról, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, 

         Tekintettel az alábbi jogszabályok előírásaira: 

         - a terület- és városrendezésre vonatkozó 350/2001-es számú Törvény 25. cikkely (1) 

bekezdés, a 37. cikkely ( 1) bekezdés, (1^1) - (1^3) bekezdések, az utólagós módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

         - az építkezési munkálatok engedélyezésére vonatkozó újraközölt 50/1991-es számú 

Törvény 2. Cikkely (2) bekezdésének előírásai, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

     A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (5)  bekezdés c) betűje, (6) bekezdés a) betű 11. 

pontja, és  a 45. cikkely (2) bekezdés e) betűje alattiakban foglaltak 

Vetés község Helyi Tanácsa a 207. október 11-re összehívott rendkívüli ülésén 

 

             ELHATÁROZZA: 

 

           1. cikkely. Jóváhagyja a földszint+manzárdból álló Idősgondozó Otthon építésének 

urbanisztikai zónaterv dokumentációját, Vetés községben a 261. szám alatt, Szatmár megyében, 

melyet a Szatmárnémeti ARHING KFT. Állított össze, a 6/2017-es számú Terv és a jelen 

Határozat szerves részét képező I-VI-ig terjedő függelékben foglaltak szerint. 

 2. cikkely. Jelen urbanisztikai dokumentáció érvényessége a köztudomásra és 

nyilvánosságra hozataltól számított 2 éves időszak. 

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

az alárendeltségében levő szakirodát. 

     4. cikkely. Jelen Határozatot közlik a Szatmárnémeti Vlad Tex Kft. Megrendelővel,  

Vetés község polgármesterével és Szatmár megye Prefektúrájával, valamint a lakosság 

köztudomására hozzák. 

 

VETÉS 2017. október 11-én. 

 

 Üléselnök,                        Ellenjegyzem, 
           CHIRILĂ NICOLAE-ALEXANDRU                 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 – 13, hiányzó tanácsosok száma – 2, 

mellette szavazók száma – 13, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 

 


