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49/2018-as számú határozat 

egy bölcsőde megvalósíthatósági tanulmányának a befoglalásáról  

a 2018-as beruházási listába 

Tekintettel Vetés község polgármesterének a6.296/13.11.2018-as szám alatt iktatott, indokló 

előterjesztésére, valamint a ténymegállapító jelentés tartalmára, a beruházási tervezetek jegyzékébe 

foglalt elképzelésről szóló jegyzékben foglaltakra, amely csatolva van a Vetés község 

polgármestere által benyújtott határozattervezethez, a polgármester saját szakapparátusának 

könyvelési és közbeszerzési Irodája jelentésére, továbbá Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottsági 

jelentésére, 

Figyelembe véve a 273/2006-os számú törvény 19. cikkelye (1) bekezdés a) betűje alattiakban 

foglalt rendelkezéseket, valamint a (2) bekezdés rendelkezéseit a helyi közpénzügyek tekintetében, 

az utólagos módosításokkal együtt, valamint a frissített 82/1991-es számú Könyvelőségi törvény 

vonatkozó rendelkezéseit; 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36. cikkelye (4) bekezdés a) és a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag 

módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 45. cikkely (2) bekezdés a) betűje alatti 

rendelkezések alapján: 
           Vetés község Helyi Tanácsának 2018., november 11-re összehívott rendkívüli közgyűlése 

 

ELHATÁROZZA: 

 

 1. cikkely Jóváhagyja a a község helyi költségvetéséből 2018-ban finanszírozott 

beruházások listájának módosítását, és belefoglalja az alábbi beruházás megvalósíthatósági 

Tanulmányának finanszírozását: Bölcsőde megépítése Szatmár megyében Vetés községben 5000 lej 

-  IV rész: Közszolgálatok és Fejlesztések, Lakások, Környezet és Vízügyek – Lakófelületek, 

szolgáltatások és köz fejlesztések- a XIII cím alatti nem pénzbeni Aktívumok rovat valamint a az 

alábbi költséghely kivételét: Műszaki dokumentáció az elektromos energia hálózat bővítésére. ( 

“Construire creșă în comuna Vetiș, jud. Satu Mare cu suma de 5.000 lei la Partea IV : Servicii și 

Dezvoltare Publică, Locuințe, Mediu și Ape – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Titlul XIII - 

Active nefinanciare și scoaterea poziției: Documentație tehnică pentru extindere rețele de 

alimentare cu energie electrică.”) 

 2. cikkely Jelen határozat rendelkezéseinek teljesítésével megbízza Vetés község 

polgármseterét és az alábbi szakirodákat: Költségvetés, Könyvelés, Helyi Adók és Illetékek, 

Közbeszerzés. 

 3. cikkely Jelen határozatot rendelkezéseit közlik Vetés község polgármesterével és az 

alábbi szakirodákkal: Költségvetés, Könyvelés, Helyi Adók és Illetékek, Közbeszerzés, továbbá a 

Szatmár megyei Prefektusi Hivatallal. 

 
VETÉS 2018., november 15-én  

 

                       Üléselnök,                                       Ellenjegyzem, 
  KIS ETELKA                                          Anca-Maria Pop jogász  
                      községi jegyző. 

 


