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48/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
Vetés község 2018-es évi költségvetése kiigazításának jóváhagyásáról 

 
Figyelembe véve a polgármester által indítványozott Határozattervezetet, Vetés 

község polgármesterének 3.506/06.07.2018 szám alatt iktatott előterjesztését, a 
polgármester szakapparátusa keretében működő könyvelési-közbeszerzési iroda 
beszámolóját, Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jelentését, 
         Tekintettel a közpénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 
273/2006-os számú Törvény 19. cikkely (1) bekezdése és (2) bekezdése előírásaira;  

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36. cikkely (4) bekezdés a) betűje értelmében, melyet 
megerősít  a 45. cikkely (2) bekezdés a) betűje előírásai, 

Vetés község Helyi Tanácsa a 2018. július 11-én összehívott rendkívüli ülésén, 
 

ELHATÁROZZA: 
 

1. Cikkely Jóváhagyja Vetés község 2018-as évi saját költségvetésének kiigazítását, 

a jelen Határozat szerves részét képező I-es számú Függelékben foglalt 

összegekkel. 

2. Cikkely A 10/14.02.2018 –es számú helyi tanácsi határozat 7. cikkelye, amelyben 
jóváhagyásra került Vetés község 2018-as költségvetése, az alábbiak szerint 
módosul: ”Jóváhagyásra kerül a 2017-es pénzügyi év költségvetési többletének, 
amely összegszerűen, mindösszesen 3.514.169 lej, új beruházások 
finanszírozására, az alábbi tételek szerint: 

- A IV szakasz – Közszolgáltatások és fejlesztések, lakások, környezet, 

környezetvédelem és ivóvízellátás: Vetés és Óvári települések 

szennyvízhálózatának kiépítése , Óvári település ivóvízellátása – 900.000 lei; 

- V szakasz – Gazdasági kezdeményezések – Szállítás: Utcák korszerűsítése Vetés 
településen - 2.614.169 lej;” 

3. Cikkely Jóváhagyásra kerül a pusztafalui Lakodalmas Ház beruházási 

munkálatainak felfüggesztése -„Construire Casă de nunți în Decebal”- , 

(mindaddig, ameddig megvalósul az “Ivóvíz hálózatok, és a szennyvízlevezető 

csatorna hálózatok megvalósítása Vetés területi közigazgatási egységben, 

Pusztafalun” -„Rețelele de alimentare cu apă și rețelele de canalizare în UAT Vetiș 

-/ Localitatea Decebal” beruházás, amelyet “ Az Észak-Nyugati régióban, Szatmár 

megyében a 2014-2020-ban tervezett ivóvízhálózatok és szennyvíz levezető 

hálózatok Regionális Terve tartalmaz” -„Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, în 

2014 – 2020”. A munkálatok felfüggesztésének idejére a szükséges épület 

konzerváló munkálatok elvégzéséről gondoskodni kell. 



 

 

 

4. Cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét, 

valamint a költségvetési, könyvelési, helyi adó és illetékek és közbeszerzési osztályt. 

5. Cikkely Jelen határozat rendelkezéseit közlik Vetés község polgármesterével, a 

költségvetési, könyvelési, helyi adó és illetékek és közbeszerzési Osztályokkal, valamint a 

Prefektusi Hivatallal. 

 
VETÉS 2018.,  július 11-én 

 
 
 
 

 Üléselnök,                                                 Ellenjegyzem, 
       IANUCZAS CSABA                                        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. 
Hivatalban levő tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 12, hiányzó tanácsosok száma – 3, 
mellette szavazók száma – 12, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 

 


