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 9/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

garantált minimális bevételről rendelkező 416/2001-es számú törvény 
kedvezményezetteinek helyi érdekeltségű munkavégzésről készített akcióterv 

jóváhagyásáról a 2017-es évre 
 
 Vetés község Helyi Tanácsa, a 2017., január 25-i rendes ülésén, 
 Tekintettel:  

- A garantált minimális bevételről rendelkező, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel újraközölt 416/2001-es számú törvény 6.cikkely (7) 
bekezdésében foglaltakra 

- az előterjesztett indoklásra a szakosztály, valamint a szakbizottság jelentésére, 
a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelye (6) bekezdés 2 alpontja, valamint a 45-ös 
cikkely (1)- es számú bekezdése, amelyet megerősítenek a 115. cikkely (1) bekezdés b. 
betűje alattiakban foglaltak alapján; 
 

ELHATÁROZZA : 
 

1. Cikkely  Jóváhagyja 416/2001-es számú törvény kedvezményezetteinek helyi 
érdekeltségű munkavégzésről készített akciótervet a 2017-es évre, a csatolt 
Melléklet szerint, amely szerves része jelen határozatnak.  

2. Cikkely  Az akcióterv és a közérdekű munkák a 2017-es évre, kifüggesztésre 
kerül Vetés község polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján, és közlik a Szatmár 
Megyei Szociális Szolgáltatások Ügynökségével, valamint a Prefektusi Hivatallal. 

3. Cikkely   Jelen határozat előírásainak teljesítésével megbízást kap Vetés község 
alpolgármestere, valamint Oros Maria tanácsos. 

 
2017., január 25-én 

 
    ÜLÉSELNÖK 
    BIRO ATILLA              
                                                                                          ELLENJEGYZEM,                                                                                        
                    Jr. ANCA-MARIA POP 
       községi jegyző 
 
 
 
 
 Tanácsosok száma: 15 , Jelen volt 10, Mellette 10 szavazat, Ellene 0, Tartózkodás 0  

 
 
 
 
 



 
 
 

A 9 / 2017-es sz. Határozat melléklete 

HELYI ÉRDEKELTSÉGŰ MUNKA ÉS AKCIÓTERV A 2017-ES ÉVRE 

 A garantált minimális bevételről rendelkező, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt  416/2001-es számú törvény 6.cikkely (7) bekezdése szerint összeállítva. 
Sorszám 

 
CÉLKITŰZÉS Foganatosított intézkedések Megvalósítá

si határidő 

Erőforrások Felelős személyek 

 A zöldövezet karbantartása Vetés 

községben 

A növényi hulladékok, csalánosok, 

eltávolítása, szállítása, a szemét eltávolítása és 

tárolása, faültetés. 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 A Szamos folyó árterületének 

karbantartása  

A növényi hulladékok eltávolítása, szállítása, 

a szemét eltávolítása és tárolása, faültetés 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 A buszmegállók karbantartása A buszmegállók tisztán tartása és 

karbantartása 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 Hó eltakarítás A szükségnek megfelelően a a hó eltakarítása 

a közterületekről 

Időszakos 

beavatkozás 

A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 Vetés, Óvári és Decebal települések 

központi részének karbantartása 

(kultúrház, orvosi rendelő,parkok, 

iskolák, óvodák amelyek Vetés 

község tulajdonát képezik) 

A növényi hulladékok, csalánosok, 

eltávolítása, a szemét összegyűjtése, a 

kerítések karbantartása, egyebek. 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 Vetés, Óvári és Decebal települések  

iskolái és óvodái környékének 

karbantartása 

A lefolyó esővizek, és hólé elvezető árkok 

tisztán tartása, a növényi hulladékok, a szemét 

eltávolítása és egyéb, szükséges javítási 

munkálatok elvégzése 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 A vízlevezető árkok karbantartása 

Vetés község területén 

A növényi hulladékok eltávolítása és 

elszállítása, ároktisztítás, gépi és kézi 

árokmélyítés 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 A községi, megyei és országutak 

menti övezetek növényzetének 

karbantartása 

A lefolyó esővizek, és hólé elvezető árkok 

tisztán tartása, a növényi hulladékok, a szemét 

eltávolítása és egyéb, szükséges javítási 

munkálatok elvégzése 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 Vetés község közintézményi 

udvarainak karbantartása 

A növényi hulladékok, csalánosok, 

eltávolítása, szállítása, a szemét eltávolítása és 

tárolása 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 Vetés község útjainak és utcáinak 

folyamatos karbantartása 

Kátyúzás kaviccsal, az utak kijavítása minden 

gépi beavatkozást követően, amelyet a saját 

eszközökkel végeztet a hivatal 

Folyamatos A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 A Vetés község tulajdonában levő 

használaton kívüli építmények 

lebontása a közterületekről 

Bontási munkálatok, a hasznosítható anyagok 

kiválogatása, tárolásra kialakított helyre 

szállítása, a felszabadított terület előkészítése 

hasznosításra 

Időszakos 

beavatkozás 

A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 Más közérdekű és hasznú 

tevékenységek 

Természeti csapásokat kísérő károk kijavítása 

(záporesők, erős szél, tűzeset, földrengés, 

árvíz)  

Időszakos 

beavatkozás 

A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 A hideg időszakban a községi utak és 

utcák karbantartása 

Hóeltakarítás gépi és kézi eszközökkel 

csúszásgátló anyagok szórása stb. 

Időszakos 

beavatkozás 

A beszerzett traktor és 

földgyalu/markológép 

A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 Az aszfaltburkolat tisztítása  Az aszfaltburkolat seprése, amikor a szükség 

úgy hozza 

Időszakos 

beavatkozás 

A 416/2001-es törvény 

haszonélvezői 

Codrea Ionel-Daniel 

Oros Maria 

 

 

 


