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54/2018 SZÁMÚ HATÁROZAT 
Vetés község településein a közvilágítási szolgáltatás kiszervezésének 

időszerűségéről egy tanulmány elkészítésének, a szervezési és működtetési 
Szabályzatnak, a tenderfüzetnek, és a keret-szerződésnek a  jóváhagyásáról  

 
 
         Vetés község Helyi Tanácsa, 
          Figyelembe véve:  
        - a határozattervezetben foglaltakat,  

         - Vetés község polgármestere 6.109/04.11.2018-as szám alatt iktatott 
indítványozó előterjesztését, kezdeményezői minőségében, a határozattervezetben 
foglaltakat, polgármesteri hivatal szakosztályainak beszámolóit és Vetés község Helyi 
Tanácsa szakbizottságainak szakbeszámolóit,  
        - az 51/08.03.2006-os számú törvény rendelkezéseit a a közszolgáltatásokról, az 
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölve; 
        -  a 230/2006-os törvény rendelkezéseit a közvilágításra vonatkozóan; 
        - a 86/2007-es rendelkezés vonatkozó cikkelyeit a közvilágítás keret- szabályzatáról, 
       - az A.N.R.S.C. elnöke altal kiadott  77/2007-es módszertani rendelkezését a 

közvilágítási tevékenység árának változásairól; 
        - az 5/2007-es sz. rendeletet, a közvilágítási infrastruktúrák használatáról  megkötött 
keret-szerződés jóváhagyásáról; 
         - a  8/2012-es sz. Rendeletben foglaltakat, a közvilágítási tevékenységekhez 
szükséges számítástechnikai rendszerek és eszköztár hatékonysági alapokon, 
közbeszerzésen való megvásárlásáról 
        - a 100/2016-os törvényt a szolgáltatások és munkálatok koncesszióba adásra 
vonatkozóan; 
        - a  867/2016-os kormányhatározatot, a koncessziós szerződések jóváhagyási 
normáiról, a  100/2016 törvény szerint, 
        - a Vetés község településeinek közvilágításáról közvilágításáról készített 
tanulmányban foglaltakat, 
 
       a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (1) és a (2)  bekezdés d) betű, a (6) 
bekezdés 14 pontaj alattiakat, a 45-ös cikkely (1)  bekezdés alattiakban foglaltak alapján, 
Vetés község Helyi Tanácsa 2018., november 28-i ülésén 
 

ELHATÁROZZA : 
 
 
 
 



 
 
      1. Cikkely     Jóváhagyja Vetés község településein a közvilágítás megszervezésének 
és működésének Szabályzatát, amelyet az I sz. Melléklet tartalmaz, amely szerves része 
jelen határozatnak. 
     2. Cikkely  Jóváhagyja Vetés község településein a közvilágítási szolgáltatás 
kiszervezésének időszerűségéről készült tanulmányt, a II . számú Melléklet szerint, 
amely szerves részét képezi jelen határozatnak. 
    3. Cikkely  Jóváhagyja  Vetés község településein a közvilágítási szolgáltatás 
kiszervezésénekkoncesszióba adását 8 (nyolc) éves időtartamra. 
     4. Cikkely  Jóváhagyja  Vetés község településein a közvilágítási szolgáltatás 
kiszervezésének a tenderfüzetét a III sz. Melléklet szerint amely szerves részét képezi 
jelen határozatnak. 
     5. Cikkely.Jóváhagyja  Vetés község településein a közvilágítási szolgáltatás 
kiszervezésének a Keret-szerződését a IV sz. Melléklet szerint amely szerves részét 
képezi jelen határozatnak. 
     6. Cikkely Jelen határozatot köztudomásra hozzák a kifüggesztéssel és a község 
hivatalos web-lapján, valamint közlik: 

- Vetés község polgármesterével  
-  Szatmár megye Prefektúrájával 

     
 
  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. 
Hivatalban levő tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 14, hiányzó tanácsosok száma – 1, mellette 
szavazók száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 
 
 
 
 


