
 
 

ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

12/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT  

 „Utcák korszerűsítése Vetés községben, Szatmár megyében,  

Vetés és Óvári településeken” beruházás  

műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról 

 

A Szatmár megyei Vetés község Helyi Tanácsa, 2018. február 28-én összehívott, rendes 

ülésén,  

Tekintettel: 

- a Vetés község polgármestere által előterjesztett kezdeményezésre, a polgármester 

indokló előterjesztésére,  amelyben megindokolja a tervezet szükségességét és időszerűségét, és 

amely hozzájárul a közösségi fejlesztéshez,  

- a Helyi Tanács elé terjesztett határozattervezetben foglaltakra,   

- a polgármesteri hivatal szakapparátusa által kifejtettekre, amelyekben tényszerűen és 

jogilag megindokolják a projekt időszerűségét és szükségességét,  

- a központosítás megszüntetésére hozott 195/2006-os számú kerettörvény 20. és 21. 

cikkelyeiben foglaltakra; továbbá  

- Vetés község Helyi Tanácsának szakbizottsága jóváhagyó jelentésére 

- betartva a 24/2000-es számú törvény előírásait a jogszabályok kidolgozásának 

törvényes technikáiról (r2), az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

            - a központosítás megszüntetésére hozott 195/2006-os számú kerettörvény 20. és 21. 

cikkelyeiben foglaltakra és; 

            - szem előtt tartva a 273/2006-os számú törvény rendelkezéseit a helyi közpénzügyekre 

vonatkozólag, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 - valamint a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (1) és a (2) bekezdés b) betűje 45-ös cikkely (1) 

bekezdése és a 115-ös cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltak alapján,  

       Tiszteletben tartva az 52/2003-as számú törvény előírásait a közigazgatási döntéshozatal  

átláthatóságának biztosításáról (r);; 

        

ELHATÁROZZA: 

 

         1.cikkely  (1) Jóváhagyja az  „Utcák korszerűsítése Vetés községben, Szatmár 

megyében, Vetés és Óvári településeken” beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, amelyet az I. 

számú Melléklet tartalmaz.  

(2) Jóváhagyja a munkálatok szakaszokra való leosztását, a II számú Melléklet szerint. 

(3) Az I. és II számú Mellékletek szerves részei jelen határozatnak 

         2.cikkely Jelen Határozatot a község jegyzője közli Vetés község polgármesterével, és a 

Szatmár Megyei Prefektusi Hivatallal.  

 

Vetés 2018., február 14-én 

 

    Üléselnök,        Ellenjegyzem,           

CRIŞAN 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 alapján 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     


