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SZATMÁR MEGYE   
VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
34/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

 
az ivóvíz és szennyvíz infrastruktúra regionális fejlesztési Projekt 

megvalósíthatósági tanulmányának és a Vetés községhez tartozó 
műszaki-gazdasági mutatókjóváhagyásáról Szatmár megyében/  

Észak-Nyugat Régióban a 2014-2020-as periódusban 
 

 
        Vetés község Helyi Tanácsa, a 2018. augusztus 29-re összehívott közgyűlésén, 
        Figyelembe véve: 
        - a Vetés község polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben 
foglaltakra, és indokló előterjesztésére, a hivatali apparátus szakjelentésére, valamint 
Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jelentésére, 
        - a Szatmár megyei ivó- és szennyvíz részleg aktualizált – 2018. februárban 
ellenőrzött, a Szatmár megye/Észak-Nyugati Régióhoz tartozó ivó- és szennyvíz 
infrastruktúra regionális fejlesztési Projekthez tartozó  Mestertervet jóváhagyó 
29/2018.02.26-i számú Helyi Tanácsi Határozatot, a 2014-2020-as periódusban,  
         - a Szatmár megye/Észak-Nyugati Régióhoz tartozó ivó- és szennyvíz 
infrastruktúra regionális fejlesztési Projekt megvalósíthatósági tanulmányának és 
műszaki-gazdasági mutatóinak, a Szatmár megyei Apaserv RT. Műszaki-gazdasági 
bizottsága általi 3009/2018. február 23-i jóváhagyását,  a 2014-2020-as periódusban,      
         - a közberuházások műszaki-gazdasági dokumentációja keretszerződésének, 
valamint a beruházási objektumok és intervenciós munkálatok jóváhagyására vonatkozó, 
a 28/2008. január 9-i Kormányhatározat alapján kibocsátott projekt műszaki-gazdasági 
dokumentációját,  
         - a pályázó kézikönyvben található megvalósíthatósági tanulmány 3.2.1 Fejezet 
előírásait, - Az ivó- és szennyvíz infrastruktúra fejlesztése – az pénzalapok lehívásának 
sajátságos feltételei, az újraértékelt 2017-es verzió;  
          Tekintettel: 
       - a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 273/2006-os 
számú Törvény 44. cikkely (1) bekezdése előírásaira; 
      - az ivóvíz- ellátási és csatornázási szolgáltatásra vonatkozó, újraközölt 241/2006-os 
számú Törvény 12. cikkely (1) bekezdés c) betűje előírásaira; 
       - az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, közszolgáltatásokra vonatkozó 
51/2006-os számú Törvény 8. cikkely (1) bekezdése és (3) bekezdése előírásaira, 
       -  az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 126. cikkelye által megerősített 36. cikkely (2) bekezdés b) betűje  
és (4) bekezdés d) betűje előírásaira; 
       Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 45. cikkelye által megerősített 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje   
előírásai értelmében, 
 

ELHATÁROZZA : 
 
 
 
 
 



 
 
 1. cikkely.  Jóváhagyja az ivóvíz és szennyvíz infrastruktúra 
regionális fejlesztési Projekt beruházás munkálatainak megvalósíthatósági 
tanulmányát és a Vetés községhez tartozó műszaki-gazdasági 
mutatókjóváhagyásáról Szatmár megyében/Észak-Nyugat Régióban a 2014-2020-
as periódusban, jelen Határozat 1-es számú Függelékében foglaltak szerint. 
          2. cikkely.       Jóváhagyja Vetés község közigazgatási-területi egységéhez 
tartozó műszaki-gazdasági mutatókat, az ivóvíz és szennyvíz infrastruktúra regionális 
fejlesztési Projektje keretében, Szatmár megye/Észak-Nyugati Régió, a 2014-2020-as 
periódusban, a jelen Határozat szerves részét képező 2-es számú Függelékében 
foglaltak szerint. 
          3. cikkely.  Jelen Határozat előírásainak végrehajtására és gyakorlatba 
ültetésére megbízzák Vetés község polgármesterét és a polgármesteri hivatal keretében 
működő szakosztályokat. 
         4. cikkely.  Jelen Határozatot közlik: 

- A Szatmár megyei ivó- és szennyvíz szolgáltatások részlege Közösségközi 
Fejlesztési Egyesülettel, 

- A Szatmár Megyei Apaserv RT.-vel és  
- A Szatmár Megyei Prefektúrával. 

 
Vetés, 2018. augusztus 29-én, 

 
 
 

ÜLÉSELNÖK,                                        
                 IANUCZAS CSABA                                                  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 mellett fogadták el. 
 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 14, mellette szavazott 14, hiányzott: 1, ellene szavazat 0, 
tartózkodás 0 szavazat. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


