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55/2018 számú HATÁROZAT 

a helyi adók és illetékek és az adóértékek rögzítéséről 
valamint a speciális illetékeről Vetés községben a 2019-ik évben  

 
            Szem előtt tartva Vetés község polgármestere 5.631/12.10.2018-as szám alatt 
iktatott indítványozó előterjesztését, kezdeményezői minőségében, a határozattervezetben 
foglaltakat, polgármesteri hivatal szakosztályainak beszámolóit és Vetés község Helyi 
Tanácsa szakbizottságainak szakbeszámolóit, 
            a lefolytatott és október 15-én lezárult nyilvános közvitát az üggyel kapcsolatban 
            az utólag kiegészített 227/2015-ös adótörvény IX cím alattiakban foglaltakat, és a 
vonatkozó törvény alkalmazását előíró 1/2006-os kormányhatározatban foglaltakat; 

    a 227/2015-ös adótörvény 491. cikkelyének alkalmazását követően, 
    a 273/2006 helyi közpénzügyi törvény, 5 cikkely (1) bekezdés a) a  (2) bekezdés, 

valamint a 16 cikkely (2) bekezdés, a 20 cikkely (1) bekezdés b) betűje, a 27, és a 30-as 
cikkelyek, valamint a 761 cikkely  (2) és (3) bekezdések alattiakban foglaltakat, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 
            Figyelemebe véve a 24/2000-es számú módosításokkal és kiegészítésekkel 
újraközölt törvény előírásait a jogszabályok kibocsátásának módszertanáról 
-figyelembe véve a 351/2001-es törvény 2. cikkely előírásait, az országos 
területrendezésről – a IV- Fejezet, Település hálózat szerintieket, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel, amelyeket megerősít a 2/1968-as törvény, Románia 
területi, közigazgatási összetételéről, valamint a Vetés község helyi tanácsának 42/2014-es 
számú határozata alapján, amely besorolja  atelepüléseket a bel és külterületeket Vetés 
község közigazgatási területén az alábbiak szerint: 

a) Vetés település belterületén építkezési telkek IV rangú, A zóna, 
b) belteleknek minősülő építkezési telkek területei V rangú, A zóna, Óvári és 

Újtelep településeken 
c) Vetés település belteleknek minősülő mezőgazdasági felhasználású területei IV 

rangú, B zóna   
d) belteleknek minősülő mezőgazdasági felhasználású területei V rangú, B zóna  

Óvári és Újtelep településeken 
e) Vetés település kültelki mezőgazdasági felhasználású területei IV rangú, C zóna   
f) kültelki mezőgazdasági felhasználású terület V rangú, C zóna Óvári és Újtelep 

településeken. 
            A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 27. cikkelye és a 36. cikkely (2) bekezdés b) betűje a (4) 
bekezdés c) betűje a 45. cikkely (1) és (2) bekezdés c) betűje és a 115-ös cikkely (1) 
bekezdés b) betűje alattiak alapján: 
 
 
 
 



 
 

Vetés község Helyi Tanácsa mai, 2018., november 28.-i közgyűlésén, 
 
     ELHATÁROZZA : 
 
        1. cikkely (1) A helyi adókat és illetékeket, valamint a speciális illetékeket Vetés 
községben a 2019-es évre vonatkozóan jelen határozatban az I sz. Mellékletben foglaltak 
szerint állapítják meg. 
      (2) A kvótákat, adó értékeket, az adók és helyi illetékek mértékét a speciális 
illetékeket, valamint a bírságokat, amelyeket megállapítanak, frissítés és kiigazítást 
követően az 1 Melléklet tartalmaz, mely szerves része jelen Határozatnak. 
       2. cikkely (1) Az épületadók, a területek és járművek utáni adók éves tartozások, 
amelyeket két egyenlő részletben lehet befizetni március 31-ig és szeptember 30-ig.  
      (2)  Az épületek és területek utáni illetékeket havonta be kell fizetni a a következő 
hónap 25-ig, a koncessziós, bérleti vagyongazdálkodási vagy használatba adási 
szerződések hatályossági időszakában.  
       (3) Nem fizetés esetén az (1) bekezdés szerinti határidőben, az adófizetők a 
törvényes késedelmi kamatok megfizetésével tartoznak. 
         3. cikkely  Az évi 50 lejig terjedő épület, terület és járműadókat a magán és jogi 
személyek teljes értékben az első fizetési határidőig ki kell fizessék. 
        4. cikkely (1) Magánszemélyi adózók, amennyiben 31.03.2019-ig előre befizetik a 
teljes évi, épület, terület és jármű utáni helyi adómennyiséget, 10 %-os kedvezményben 
részesülnek.     
        (2) A jogi személyek, amennyiben előre kifizetik a teljes adótartozásukat 2019., 
március 31-ig, 2 % kedvezményben részesülnek. 
         5. cikkely   Az I sz. Melléklet szerves része jelen határozatnak. 
         6. cikkely  Jelen határozat 2019., január 1-től lép hatályba. A hatályba lépés 
dátumától hatályát veszti a 60/2016-os számú Helyi Tanácsi Határozat bármilyen ezekkel 
ellentétes rendelkezése. 
         7. cikkely Jelen határozatot végrehajtásával megbízza Vetés község 
polgármeseterét a könyvelési-pénzügyi osztályt a helyi adók és illetékek és a közbeszerzési 
osztályt a polgármesteri szakapparátusból.  
         8. cikkely Jelen határozatot közzéteszik a község hivatalos honlapján, közlikVetés 
község polgármesterével, 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 

 
            


