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39/2018-as számú határozat 

egyes leltári tárgyak és állóalapok  
használatból való kivételének jóváhagyásáról.  

       

 

          Vetés község helyi tanácsa, 2018., október 10-én tartott rendkívüli ülésén: 

         Figyelembe véve: 
         A polgármester 5.495/04.10.2018-as szám alatt regisztrált indokló előterjesztését, 
amelyben, megindokolja a tervezet időszerűségét és szükségességét,  

a Helyi Tanács elé terjesztett határozattervezetben foglaltakat, 
továbbá a szakjelentést és a polgármester saját szakapparátusának jelentést, 

amelyben indokolják a tervezet jogszerűségét, valamint időszerűségét és szükségességét, 
valamint Vetés község Helyi Tanács szakbizottságának beszámolóját; 
          tekintettel Vetés község Helyi Tanácsának 21/1999-es számú Határozatára, Vetés község 
közvagyonának megállapításáról, amelyet kiegészítenek a 8/2001-es számú Határozat,  16/2010- 
es számú Határozat, 17/2013-es számú Határozat, és a 33/2015 es számú Határozatok 
rendelkezései,  

A 112/2000-es számú Kormányrendelet rendelkezései a használat megszüntetési 
eljárásainak szabályozásáról, a megsemmisítésről, az állami és a területi-közigazgatási közvagyon 
tárgyi aktívumainak leírásáról és értékesítéséről, 

Számon tartva az 1.031/1999-es számú Kormányhatározat rendelkezéseit az állami és a 
területi-közigazgatási közvagyont képező javak könyvelésbe való iktatásáról és könnyviteléről 
hozott alkalmazási normák tekintetében, továbbá a 1.139/2004-es számú Kormányhatározat 
rendelkezéseit az állóalapok osztályozását, és azok működési időszakát meghatározó Katalógus 
aktualizált változatát 

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelye (9) bekezdése, valamint a 45. cikkely (3) 
bekezdése és a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglalt rendelkezések 
alapján, illetve a 122. cikkely rendelkezései alapján, 

szeme előtt tartva az 52/2003-as számú törvény rendelkezéseit az utólagos 
kiegészítésekkel és módosításokkal, a helyi közigazgatásban a döntéshozatal 
átláthatóságáról, 

Vetés község Helyi Tanácsa, mai, 2018., október 10-i ülésén, 

 
 

ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely Jóváhagyásra kerül egyes leltári tárgyaknak és állóalapoknak az átcsoportosítása 

Vetés község közvagyonából a község magánvagyonába, a közvagyon kezelésről és 

annak jogállásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően az 1.számú Mellékletben 

feltüntetett tárgyi aktívumok esetében. A Melléklet szerves részét képezik jelen határozatnak. 

 



 

 

2. cikkely Jóváhagyásra kerül a Vetés község közvagyonában levő egyes leltári tárgyaknak 

és állóalapoknak a használatból való kivétele és értékesítése, esetenként másoknak a 

megsemmisítése, az 1.cikkely szerinti Melléklet alapján. 

3. cikkely Jóváhagyásra kerül Vetés község magánvagyonában levő egyes leltári 

tárgyaknak és állóalapoknak használatból való kivétele és értékesítése, esetenként 

másoknak a megsemmisítése, az 2. számú Melléklet alapján. 

4. Jelen határozat rendelkezéseinek a végrehajtásával megbízza vetés község 

polgármesterét. 

5. Jelen határozat rendelkezéseit a községi titkár hozza nyilvánosságra, és közli: 

- Vetés község polgármesterével,  

- a Szatmár megyei Prefektusi Hivatallal. 

 
 

VETÉS, 2018., október 10-én 
 
 
 

 
Üléselnök,                     Ellenjegyzem 

         KIS ETELKA                                              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 13, hiányzó tanácsosok száma: 2, mellette szavazott 13 tanácsos, ellene 
szavazat 0, tartózkodási szavazatok száma 0 
 
 


