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3/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZATA 
egyes javaknak a Vetés község közvagyonából a község magánvagyonába 

való átvételéről, egyes javak azonosítási adatainak módosításáról, valamint 
javaknak a köztulajdonba vételéről 

 
 

 Tekintettel Vetés község polgármesterének indítványozó előterjesztésére, a 
határozattervezetben foglaltakra, a polgármesteri hivatal szakosztályainak beszámolóira 
és Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságainak szakbeszámolóira; 

- figyelembe véve Vetés község helyi tanács által 21/1999 és a 16/2010 – es 
számmal elfogadott Határozatokat, amelyek rögzítik Vetés község javainak leltárát,   

- tekintettel Vetés község helyi tanácsának 62/2017-es számú határozatára egyes 
utcanevek megváltoztatásáról, a Vetés községhez tartozó településeken,  

- figyelembe véve az elkészített kataszteri dokumentációban foglaltakat, ezeknek 
a kataszteri nyilvántartásba vételének céljából, amelyek az az A.N.C.P.I. 634/2006-os 
számú Rendeletében a kataszteri dokumentációk elkészítésének módjáról  és 
tartalmáról meghatározottak szerint, a telekkönyvbe való beírásáról, 

-szem előtt tartva a Vetés község leltározását 2017-ben elvégző bizottság által 
kitöltött Jegyzőkönyv tartalmát,  

- a 213/1998-as számú, frissített törvény 3-as, 19-es cikkelyei, valamint a 21-es 
számú  cikkely (2) bekezdésének rendelkezései szerint, a köztulajdonról, amelyeket 
megerősítenek 548/1999-es szám Kormányhatározat rendelkezései a megyék, városok 
és községek köztulajdonában levő javak bejegyzésének normáról,  

- szem előtt tartva az 1.031/1999-es számú Kormányhatározat rendelkezéseit az 
állami tulajdonban levő és a területi-közigazgatási egységek köztulajdonában levő javak 
könyvélesben való bejegyzésének szabályzatáról, valamint a 2.139/2004-es 
Kormányhatározat rendelkezéseit az állóalapok besoroslás és rendes működési idejüket 
tartalmazó Katalógus jóváhagyásáról  

 
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (9) bekezdés bekezdése, a  45-ös 
cikkely (3) bekezdése, a 115. cikkely (1) bekezdése, b) betűje, valamint a 122. cikkely 
alattiakban foglaltak alapján,  

Vetés község Helyi Tanácsa, 2018., január 31-i rendes ülésén  
 

ELHATÁROZZA: 
 
    1. Cikkely Jóváhagyja egyes javaknak Vetés község köztulajdonából a község 

magántulajdonába való átírását használatból való kivétel, megsemmisítés és értékesítés 

céljából, az 1. számú Melléklet szerint.  

 

 

 



 

 

      2. Cikkely  Jóváhagyja egyes javaknak más javakkal való összevonását Vetés 

közég köztulajdonában, a 2. számú Melléklet szerint. 

      3. Cikkely Jóváhagyja egyes javak leltári elemeinek vagy esetenként értékének 

módosítását Vetés község köztulajdonából a 3. számú Melléklet szerint.   

      4.  Cikkely Jóváhagyja egyes javaknak a Vetés köztulajdonába vételét, a 4. 

számú Mellékletben foglaltak szerint. 

      5. Cikkely  Jelen határozat által törli a 64/2017-es helyi tanácsi határozat,a 

17/2013-es helyi tanácsi határozat, a 28/2015-es helyi tanácsi határozat és a 21/2016-

es helyi tanácsi határozat rendelkezéseit 

      6. Cikkely Meghatalmazza Vetés község jegyzőjét, hogy hajtsa végre jelen a 

határozat rendelkezéseit. 

      7. Cikkely Jelen határozatot közlik Szatmár megye Prefektúrájával, a költségvetési, 

könyvelőségi, helyi adók és illetékek, valamint közbeszerzési osztállyal. 

 
Vetés község, 2018., január 31-én. 

 
 

 
    ŰLÉSVEZETŐ ELNÖK                                       
          CRIŞAN BOGDAN                                                       Ellenjegyzem  
                                                                                       ANCA-MARIA POP 

           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 – 15, hiányzó tanácsosok száma – 0, mellette 

szavazók száma – 15, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 

 

 
 


