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19/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 

kulturális programok, projektek és rendezvények finanszírozásának jóváhagyásáról  

a 2018-as évben 

 

 

      Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének 2.063/20.04.2018-as 

szám alatt iktatott  indítványát, a polgármester saját szakapparátusa keretében működő 

szakosztályok beszámolóit, és Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságainak beszámolóit,  

       A kulturális programok, projektek és rendezvények finanszírozási rendszerének javítására 

vonatkozó, aktualizált 51/1998-as számú Sürgősségi Kormányrendelet előírásai értelmében,  

       A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés d) betűje, a (6) bekezdés a) betű 4. pontja, és a 

45. cikkely (1) bekezdése alattiakban foglaltak alapján,  

          

         Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. április 26-ára összehívott közgyűlésén 

 

ELHATÁROZZA : 
 

1. Cikkely (1) Jóváhagyja Vetés község kulturális programját a 2018-as évre, mely 

keretében Vetés község helyi hatósága kulturális projektegyüttest és rendezvényeket szervez, 

valamint olyan kulturális programokból összetevődő Kiemelt fontosságú kulturális 

programokat szervez, amelynek megvalósításával, megfelelő pénzügyi támogatás 

biztosításával, közjogi és magánjogi személyeket bíznak meg, az alábbi Függelékben foglaltak 

szerint. 

            (2) Jóváhagyja a Kulturális Program keretében megszervezésre kerülő projektek és 

kulturális rendezvények pénzügyi támogatását a helyi költségvetésből, valamint biztosítja a 

vissza nem térítendő hitelek fedezését az Kiemelt fontosságú kulturális programok 

szervezésére, a Függelékben foglaltak szerint.  

            (3)  A Függelék jelken határozat szerves részét képezi. 

 

2. Cikkely (1) A Kulturális Program keretében megszervezett kulturális projektek és 

rendezvények finanszírozásához szükséges pénzösszegeket a Vetés község Kulturális 

Központján keresztül a helyi költségvetésből fedezik.  

(2) A kiemelt fontosságú kulturális programok keretében szervezett kulturális projektek 

és rendezvények finanszírozásához szükséges pénzösszegeket a helyi közhatóság által, a 

megfelelő procedúrákon kiválasztott kedvezményezetteknek adják közvetlen odaítélésen, akik 

felelősséget vállalnak a kulturális projekt vagy rendezvény lebonyolításáért. 

 

3. Cikkely A vissza nem térítendő hitelek folyósítása jelen Határozat előírásai 

értelmében, a kulturális ajánlattevések kiválasztása alapján történik, amelyek közzé tesznek a 

sajtóban és Vetés község hivatalos honlapján.  

 

4. Cikkely Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét és 

Vetés község Kulturális Központját.  

 

 

 



 

 

 

 

5. Cikkely. Jelen Határozatot közlik:  

- Vetés község polgármesterével,  

- Szatmár megye Prefektúrájával,  

és köztudomásra hozzák a község lakosai számára, a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, és közzé teszik Vetés község hivatalos honlapján. 

 

Vetés 2018 április 25-én 

 

            ÜLÉSELNÖK,                                                                     ELLENJEGYZI 

    HUDACSKO GYONGYI                                                            ANCA-MARIA POP 

      községi jegyző 

 

 II SZ. MELLÉKLET 

 

VETÉS KÖZSÉG KULTURÁLIS PROGRAMJAI A 2018-AS ÉVBEN 

 

Sor 

szám 

 

Kulturális tevékenység, projekt elnevezése 

Lebonyolítás 

időszaka 

Rászánt 

költség 

       =  lej = 

        

               KULTURÁLIS PROGRAM 

 

1 Kulturális programok Óvári település Napja 

alkalmából 

2018., június 45.000 

2 Kulturális programok Decebal település Napja 

alkalmából 

2018., július 45.000 

3 Kulturális programok Vetés település Napja 

alkalmából 

2018., 

szeptember 

45.000 

4 Múzeum működtetése – a Vetési Kulturásis Központ 

kiállítási terme 

állandó         1.000 

5 A századfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 

tevékenységek- 100 csemete kiültetése Vetés – és 

Óvári településeken 

2018 október   1.000 

6 A Vetési mazsorett csoport tevékenységének 

támogatása 

állandó 2.500 

                

               KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK  

 

1 Képzőművészeti tábor megrendezése 2018.,  július 14.500 

2 rendezvények és kulturális körök megszervezése:  

-  Vetési Albert Napok,  

-  „Patenta de la Vetiş”,  

-  a Gasztro-Kultúra Napja,  

-  amatőr színjátszó kör,                             

-  könnyűzenei együttes, 

-  néptánc együttes        

 

 

            

          2018 

 

 

 

22.000 

3 Centenáriumi Park létesítése Dcebal településen a 2. 

sz. Melléklet műszaki leírásában foglaltak szerint 

2018., 

szeptember-

november 

31.450 

 


