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53/2018 SZÁMÚ HATÁROZAT 

 
Vetés község köztisztaság szolgáltatási szerződése Szabályzatának 

módosításáról, a szolgáltatás kiszervezési szerződésének és az alkalmazott 
tarifák módosításáról a kormány 74/2018-as számú sürgősségi Rendelete 

szerint 
 
 

 Figyelembe véve a határozattervezetben foglaltakat és Vetés község 
polgármesterének 6.11.0/04.11.2018 szám alatt iktatott indítványozó előterjesztését, a 
polgármester szak apparátusa keretében működő könyvelési-közbeszerzési iroda 
beszámolóját, Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jelentését, 
 
 A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001- es számú Törvény 36. cikkely (2) bekezdés c) betűje értelmében, valamint az 
(5) cikkely a) betűje alattiak szerint,  
         az 51/2006-os törvény 8. cikkelyének módosított és újraközölt előírásait a 
települések köztisztasági közszolgáltatásáról,  
         a 101/2006-os számú törvény 13-as cikkelyének előírásait a települések 
köztisztasági közszolgáltatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésékkel,  
         a hulladékgazdálkodásról hozott 211/2011-es számú törvény, és az ezt módosító 
74/17.VII.2018-es számú  sürgősségi kormányrendelet módosító 17 és 59. cikkelyeinek,  
továbbá ugyanazon a kormányrendelet III cikkelyének előírási alapján,  
         az ANRSC elnökének 82/2015-ös rendelkezése alapján a hulladékgazdálkodás keret 
Szabályzatának módosításáról, frissített változata; 
Szem előtt tartva az ANRSC elnökének 109/2007-es számú Rendelkezését a 
hulladékgazdálkodás specifikus tevékenységeit szabályozó alkalmazási normák 
jóváhagyásáról, valamint a vonatkozó szolgáltatási tarifák megállapításáról és 
megváltoztatásáról, 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001- es számú Törvény 45. cikkely (1) és (3) bekezdései, valamint a 115-ösz cikkely 
b) betűje és a 121-124-es cikkelyek előírásai alapján, Vetés község Helyi Tanácsa a 2018. 
november 28-re összehívott rendes közgyűlésén 

 
ELHATÁROZZA: 

 
1. Cikkely Jóváhagyja Vetés község köztisztasági szolgáltatási szerződése 

Szabályzatának módosítását, amelyet Vetés község 74/21.12.2016-os határozatában 
hagyott jóvá, az I számú Mellékletben foglaltak szerint, mely szerves része jelen 

határozatnak. 

 



 
 

2. Cikkely Jóváhagyja a 110/2017-es számú kiszervezett szolgáltatási szerződés 
módosítását kiegészítéssel, a II. számú Melléklet szerint, mely szerves része jelen 
határozatnak. 
 

3. Cikkely (1) Jóváhagyja a szerződésben rögzített 6 %-os jogdíjról való lemondást, 
amely a hulladék begyűjtés és szállítás nettó bevételeit terhelte, beleértve a háztartási 
hulladékban levő toxikus anyagokat is, kivéve a lakosságtól begyűjtésre kerülőket, a 
lakóházak  előtt kihelyezett gyűjtőkből, amelyeket a helyi közigazgatási hivatal fizet. 
         (2) Jóváhagyja a 2019-ben, Vetés község területén alkalmazott hulladék 
kezelési tarifákat, a  III Mellékletben ismertetettek szerint, amely szerves részét 
képezi jelen határozatnak. 

 
4. Cikkely  Jelen határozat végrehajtásával megbízza Vetés község polgármesterét. 

   5. Cikkely  Jelen határozatot közlik:  
-  Vetés község polgármesterével; 
-  a Deiosim Com Kft-vel 
-  Szatmár megye prefektusi hivatalával. 

 
 
VETÉS 2018., november 28-án.  
 
 

Üléselnök,                 Ellenjegyzem, 
               KIS ETELKA                             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. Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 14, 
hiányzó tanácsosok száma – 1, mellette szavazók száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 
 
 


