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35/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
A Szatmár megye/Észak-nyugati régió regionális fejlesztési program keretébe 

2014 - 2020-ban finanszírozott ivóvíz és szennyvízlevezető hálózati 
infrastruktúrák Vetés községi beruházásai összegének 2%-os mértékben 

történő társfinanszírozás jóváhagyásáról. 
 
 
        Vetés község helyi tanácsa, 2018., augusztus 29-én tartott rendes ülésén:        
        Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének 
indítványozó előterjesztését, a polgármester szakapparátusa beszámolóit és a Vetés 
község helyi tanácsa mellett működő szakbizottságok beszámolóját, 
        a 40/2015-ös Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseit, a 2014-2020-as Európai 
Uniós pénzalapokkal való pénzügyi gazdálkodásról, amelyet a 105/2016-os törvénnyel 
módosítottak,  
        a 399/2015-ös Kormányhatározatnak az Európai Uniós pénzalapokból származó 
összegek elszámolható költségként való szabályozásáról, a 2014-2020-as kiírt, Regionális 
Fejlesztési Alapokban, az Európai Szociális Alapokban, illetve a Kohéziós Alapokban  
 figyelembe véve a Pályázó Kézikönyvének 1.8.2 Fejezetében foglalt 

társfinanszírozási rátákat a –az ivóvíz és szennyvízlevezető csatornahálózatok 
integrált infrastruktúrái fejlesztése területén- a pénzalapok megpályázása 
specifikus feltételeinek, frissített verzióját 2017-ből, vagyis:  

 85%  Kohéziós Alap,  
 13% állami költségvetés 
 2% helyi költségvetés 

        Tekintettel a 273/2006 – os számú helyi közpénzügyi törvény (1) bekezdésének 
41.-es és 44-es cikkelyeire, amelyek a beruházási költségeket, valamint a műszaki-
gazdasági dokumentációk költségeit szabályozzák, és  

- az 51/2006-os közszolgálati számú törvény 44. cikkelyében foglaltak 
rendelkezéseinek értelmében, a közszolgáltatásokról, 

- a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés b) betűje,  

       valamint a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltak alapján, 
amelyeket megerősítenek a 45 cikkely rendelkezései, 
 

ELHATÁROZZA : 
 
 
       1. cikkely  Jóváhagyja a Szatmár megye/Észak-nyugati régió regionális fejlesztési 
program keretében 2014-2020-ban finanszírozott ivóvíz és szennyvízlevezető hálózati 
infrastruktúrák Vetés községi beruházásai összegének 2%-os mértékbeni  
társfinanszírozását, 68.602 euró értékben TVA nélkül, amely 2%-a  Vestés község 
számára jóváhagyott elszámolható költségeknek. 

2. cikkely  Az 1. cikkely szerint jóváhagyott összeget a helyi költségvetésből 
biztosítják, és azt folyamatosan, a beruházás üteme szerint folyósítják. 
 
 



 
 
       3. cikkelyJelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét 
és a szakirodákat. 
       4. cikkely. Jelen Határozatot a jegyző hirdeti ki, a Helyi Tanács Jegyzője pedig 
megküldi tudomásul vétel végett:  
       - A Szatmár Megyei Ivóvíz és Szennyvíz gazdálkodási Közösségközi Társulásnak 
(Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată 
din judeţul Satu Mare) 
      - a Szatmánémeti APASERV Rt.-vel,  
      - a Szatmár megyei Prefektusi Hivatallal. 
 
 
 
 

VETÉS, 2017. augusztus 16-án. 
 
 
              Üléselnök,                                         Ellenjegyzem, 
 IANUCZAS CSABA                                       Anca-Maria Pop jogász  
             községi jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen határozat a 2015/2001-es számú, kiegészített, módosított és újraközölt közigazgatási törvény 45. és 

98. cikkelyeinek rendelkezései szerint fogadták el.  
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 14, hiányzó tanácsosok száma: 1, mellette szavazott 14 tanácsos, 
ellene szavazat 0, tartózkodási szavazat 0 
 


