
 

 
 

 
 

  ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

18/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 

pénzügyi támogatás nyújtásának jóváhagyásáról az utókor hálájának kifejezése képpen a háborús 

veteránoknak és ezek özvegyeinek Vetés község körzetében 

 

 

Vetés község Helyi Tanácsa, 

 Figyelembe véve Vetés község polgármestere, Ilyés Gyula előterjesztő indítványozását, 

valamint a szakosztály beszámolóját;   

Tekintettel arra a tényre, hogy Vetés község körzetében egy háborús veterán özvegye, 

HOMONA ROZÁLIA, született 1923. október 1-jén, és több háborús veterán is lakik, a 

Honvédelmi Minisztérium a parlamenttel kapcsolatot tartó és a személyzet életminőségéért 

felelős részleg  CV 213/2018-as számú megkeresése értelmében,  

A háborús veteránok, valamint a háborúban sérüléseket szerzett rokkantak és háborús 

özvegyek jogaira vonatkozó 44/1998-as számú Törvény előírásai értelmében, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, a társadalom peremére kerülés leküzdésére és megelőzésére 

vonatkozó 292/2011-es számú Törvény, az idős személyek szociális ellátásának biztosítására 

vonatkozó 17/2000-es számú, aktualizált Törvény előírásai értelmében ; 

Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási 

Törvény 36. cikkely (1), (6)  bekezdés a) betű 2. pontja, valamint a 45. cikkely (1), (6) 

bekezdése, valamint a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje előírásai értelmében 

 

 

ELHATÁROZZA: 
        1. Cikkely   Jóváhagyja pénzügyi támogatás nyújtását a háborús veteránoknak és a háborús 

özvegyeknek, melynek összege 2000 lej, a háborús veteránok napja alkalmából, április 29-én, a 

“Háborús veteránok Napja” bevezetésére vonatkozó 1222/2007-es számú Kormányhatározatban 

megállapított előírások értelmében.  

        2. cikkely Jelen  Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét, a 

költségvetési, könyvelési, adó, helyi illetékek és közbeszerzési osztály révén. 

        3. cikkely.  Jelen Határozatot közlik : 

- Ilyés Gyulával, Vetés község polgármesterével 

Szatmár Megye Prefektúrájával. 

 

Vetés, 2018. március 28-án, 

 

Üléselnök,                Ellenjegyzem, 
                 HUDÁCSKO GYÖNGYI                                 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 


