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21/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
bizonyos juttatások mértékének jóváhagyásáról  

a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Alakulata tagjai számára  
Vetés községben 

 
 

          Vetés község Helyi Tanácsa a 2018. április 28-ra összehívott közgyűlésén, 
Figyelembe véve Ilyés Gyula polgármester 2060/2018. április 20-i indítványozó 

előterjesztését, a Határozattervezetet, a szakbeszámolót és a szakbizottság beszámolóját, 
Tekintettel a sürgősségi helyzetek osztályán dolgozó önkéntes személyzet Statútumát 
jóváhagyó 1579/2005-ös számú Kormányhatározat függelékének 7. cikkely q) betűje és a 9. 
cikkelye előírásai értelmében, 
          Az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal újraközölt 215/2001-es közigazgatási 
törvény 36. cikkelye  (1) bekezdés d) betűje, a (6) bekezdés 8. pontja előírásai értelmében 
 
    ELHATÁROZZA: 

 
            1. cikkely.  Jóváhagyja bizonyos juttatások nyújtását az Önkéntes Alakulat keretében 
dolgozó önkéntes személyzet részére, az effektív ledolgozott időre közbeavatkozások és egyéb, 
az önkéntes programban előírt tevékenységek végzéséért, jutalék formájában, a jelen Határozat 
szerves részét képező Függelékben megállapítottak szerint. 
 
           2. cikkely. Jelen Határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezik a 
Vetés Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Alakulata tagjai számára megállapított juttatások és 
egyéb jutalmazási forma nyújtására vonatkozó előírásokat, melyeket a 26/2006-os számú, a 
36/2007-es számú, a 6/2009-es számú, a 3/2012-es számú és a 13/2017-es számú Helyi 
Tanácsi Határozatokban állapítottak meg és hagytak jóvá. 
 
          3. cikkely. Jelen Határozatot közlik Vetés község polgármesterével, a Beruházási, 
vagyonkezelési, közszolgáltatási, adminisztratív és sürgősségi helyzetek Osztállyal, a 
költségvetési, könyvelési, adó, helyi illetékek és közbeszerzési osztállyal és Szatmár Megyei 
Prefektúrával. 
 
    Vetés, 2018. április 25-én 
 

 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 – 11, hiányzó tanácsosok száma – 4, mellette szavazók száma – 11, 
ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
FÜGGELÉK 

Tevékenység A juttatás mértéke 
lej/esemény 

Havi juttatás a kiképzéseken való részvételért és 
gyakorlatozásért 

80 

I-es típusú beavatkozásokért járó juttatás: < 2 h 50 
II-es típusú beavatkozásért járó juttatás: > 2 h 100 
Megelőző vagy előkészítő tevékenységek végzéséért 
járó juttatás 

100 

A szakmai versenyeken való részvételért járó juttatás, 
annak függvényében, hogy milyen szintű versenyen 
vesz részt : 
o A zónaszintű részvételért 
o A megyei szintű részvételért 
o A regionális szintű részvételért 
o Az országos szintű részvételért 
o Nemzetközi képviseletért:  
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 Üléselnök,      Ellenjegyzem, 
HUDÁCSKO GYÖNGYI                                 Anca- Maria Pop jogász  
                 községi jegyző 

 
 
 
 
 


