
 

 
  ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
 
 

  64/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATA 
a Vetés község köztulajdonában levő javakról készített leltár elfogadásáról, 

módosításáról és kibővítéséről,  
 

 

Tekintettel a Vetés község köztulajdonában levő 2017-es évi  javak leltári bizottságának 
jegyzőkönyvére, a határozattervezetre, Vetés község polgármesterének indokló előterjesztésére, 
a polgármester szakapparátusa szakosztályának beszámolójára, valamint Vetés község Helyi 
Tanácsa szakbizottságának beszámolójára, 

Hivatkozva Vetés község Vetés község közvagyona igazolására vonatkozó 21/1999-es és 
16/2010-es számú  Határozatára,  

A községek, városok, municípiumok és megyék köztulajdonát alkotó javakról 
összeállítására vonatkozó műszaki Normákat jóváhagyó 548/1999-es számú Kormányhatározat 
előírásai által megerősített, a köztulajdonra vonatkozó, aktualizált 213/1998-as számú Törvény 
3., 19. és 21. számú cikkely (2) bekezdés előírásai értelmében, 
             Hivatkozva az állami és területi-közigazgatási egységek köztulajdonát képező javak 
könyvelőségbe való bejegyzésére vonatkozó metodológiai Normákat jóváhagyó 1.031/1999-es 
számú Kormányhatározat előírásaira, valamint az állóalapok osztályozására és működésének 
normál időszakára vonatkozó Katalógust jóváhagyó 2.139/2004-es számú Határozat előírásait, 

 
          A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-
es számú Törvény 36-os cikkely (9) bekezdés és a  45-ös cikkely (3) bekezdése, valamint a 115. 
cikkely (1) bekezdés b) betűje és 122. cikkelye alattiakban foglaltak alapján, 
 
            Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. december 20-án összehívott rendkívüli ülésén 
 

EHATÁROZZA: 
 

1. cikkely. Jóváhagyja  a jelen Határozat szerves részét képező  1-es számú 
Függelékben felsorolt javak átvételét Vetés község köztulajdonába. 

  
2. cikkely. A Vetés község vagyonát igazoló 21/1999-es számú Helyi Tanácsi 

Határozattal elfogadott, Vetés község köztulajdonát alkotó javak leltárát, melyet kiegészít a 
16/2010-es számú Helyi Tanácsi Határozat, módosul és kiegészül az alábbiakkal: 

Megtalálható a román nyelvű szövegben. 
1. Hatályon kívül helyezik  a leltári jegyzékben szereplő  7-es, 8-as, 10-es, 11-es, 
12-es, 15-ös, 17-es, 20-as, 21-es, 24-es, 25-ös, 29-es, 31-es, 32-es, 38-as, 39-es, 43-
as, 51-es, 52-es, 55-ös, 60-as, 61-es, 62-es, 63-as, 64-es, 65-ös, 72-es, 85-ös, 86-os, 
87-es, 88-as, 89-es, 90-es, 91-es, 97-es, 98-as, 99-es, 100-as, 101-es, 102-es, 113-as, 
114-es, 115-ös, 116-os, 117-es, 118-as, 119-es, 120-as, 121-es, 122-es, 123-as, 133-
as, 134-es, 135-ös, 136-os, 144-es, 190-es, 193-as, 196-os, 197-es pozíciókat a jelen 
Határozat szerves részét képező 2-es számú Függelékben foglaltaknak megfelelően; 
 
2.  Módosulnak az alábbi leltári jegyzékben szereplő pozíciók. 



 

3. Kiegészítik Vetés község leltári jegyzékét az alábbi új pozíciókkal, a jelen Határozat 
szerves részét képező 3-as számú Függelékben foglaltak szerint.  

 
2. cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község jegyzőjét. 
 
3. cikkely. Jelen Határozatot közlik Szatmár megye Prefektúrájával és a Szatmár Megyei 
Tanáccsal, a Határozattervezet kibocsátásához és ismertetéséhez szükséges eljárások 
érdekében.  
 
 
 
 

Vetés, 2017. december  20-án, 

 

 

 

Üléselnök,     Ellenjegyzem, 
CRIȘAN BOGDAN                           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 – 14, hiányzó tanácsosok száma – 1, 

mellette szavazók száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


