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7/2019-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
visszatérítendő belföldi hitel felvételéről közérdekű beruházások finanszírozására 

 
 
              A Szatmár megyei Vetés község Helyi Tanácsa, 2019. január 3-án összehívott soros 

ülésén, 

             Tekintettel Vetés község polgármesterének 2019.01.08-án kelt 164-es indokoló 

előterjesztésére és határozattervezetére, 

             Figyelembe véve a polgármesteri hivatal szakosztályának 2019 január 16-án kelt 465-ös 

számú jelentését és a szakbizottság 2019 január 30-i jóváhagyását, 

            Szem előtt tartva a 64/2007-es számú, a köztartozást szabályozó Sürgősségi 

Kormányrendeletet, annak utólag módosított, kiegészített és újraközölt változatát, kiegészítve a 

273/2006-os helyi közpénzügyi törvénnyel, annak újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

változatával, valamint a helyi jellegű kölcsönök jóváhagyásáért felelős bizottság létrehozásáról, 

összetételéről és működéséről szóló 9/2007-es Kormányhatározatot, annak újraközölt, utólag 

módosított és kiegészített változatát 

            Tekintettel a jogszabályok kidolgozásának technikai normáit szabályozó 24/2000-es 

törvényre, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

             Megállapítva egyes rendkívüli fontosságú helyi érdekeltségű közérdekű beruházás 

megvalósításához szükséges hitel felvételét, 

            Szem előtt tartva a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 

kiegészített 215/2001-es számú Törvény 36-os cikkely (2) bekezdés a) és betűje, (4) bekezdés b) 

betűje, 39-es cikkely (2) bekezdés, a 45-ös cikkely (2) bekezdése a) betűje, a 63 cikkely (1) 

bekezdés c) betűje, valamint a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje, (3), (5) és (6) bekezdés  

előírásat, 

 

EHATÁROZZA: 

 

1. cikkely. Jóváhagyja visszatérítendő belföldi hitel felvételét 9.000.000 lej értékben, 10 

éves futamidővel 

2. cikkely. Az 1. cikkelyben szereplő visszatérítendő hitel célja a jelen határozathoz 

csatolt 1-es számú mellékletben található közérdekű helyi beruházások 

finanszírozása. 

3. cikkely. Vetés község költségvetése biztosítja: 

            a) az éves helyi köztartozások mennyiségét  

b) a közérdekű beruházások megvalósításához kapcsolódó bármilyen adó és illeték 

kifizetését 

c) a visszatérítendő hitel 1-es cikkelyében szereplő el nem számolható kiadások fizetését 

4. cikkely: Felhatalmazzuk Vetés község polgármesterét, Ilyés Gyulát, hogy Vetés 

község nevében tárgyaljon és aláírjon a belföldi kölcsön ügyében, valamint a szerződő felek 

közötti bármilyen változtatást és kiegészítést, bármilyen más okiratot, dokumentumot, értesítést 

vagy kérvényt, amelynek aláírása szükségessé válik a belföldi kölcsönszerződés aláírása és 

gyakorlatba ültetése során, kézjegyével lásson el. 

 

 



 

 

5. cikkely: (1) A helyi közadósság visszatérítésének ideje alatt a fő hitelutalványozónak 

kötelessége a Vetés község hivatalos honlapján közölni a következőket: 

a) a helyi illetőségű kölcsönöket jóváhagyó bizottság határozatát, ennek kiegészítéseit, 

módosításait 

b) a visszatérítendő kölcsön értékét a szerződésben szereplő pénznemben kifejezve 

c) Vetés község eladósodottsági szintjét 

d) a helyi közadósság visszatérítésének idejét, megjelölve a türelmi időt és a visszatérítés 

időtartamát 

e) az adók, jutalékok és valamennyi, a  minden egyes visszatérítendő kölcsönhöz 

kapacsolódó költséget 

f) minden egyes visszatérítendő kölcsön kifizetéseit 

(2) az (1) számú bekezdésben szereplő adatokat minden egyes negyedévet követő tíz 

napban frissíteni kell, ennek elmulasztása törvényben rögzített szankciókat von maga után. 

6. cikkely: (1) A kölcsön garanciáit Vetés község költségvetésének bevételei biztosítják. 

Vetés község éves garanciájának mennyisége egyenértékű lesz a résztelek, kamatok és jutalékok 

adott évre vonatkozó összegével. 

(2) a helyi közadósság visszatérítése nem jelent kötelezettséget vagy felelősséget 

Románia Kormánya számára és a visszatérítést a helyi költségvetésből, esetleg a kölcsön 

refinanszírozásához felvett újabb hitelből valósítható meg 

(3) Felhatalmazzuk Vetés község polgármesterét, Ilyés Gyulát, hogy Vetés község 

nevében tárgyaljon és aláírjon a kölcsön garantálása érdekében, illetve a visszatérítendő kölcsön-

megállapodás engedélyeztetéséhez és lebonyolításához szükséges valamennyi dokumentumot 

kézjegyével lásson el. 

7. cikkely: Jelen határozat életbe léptetésének feladata Vetés község polgármesterére 

hárul  

8. cikkely: . Jelen Határozatot Vetés község jegyzője közli: 

- Vetés község polgármesterével, valamint Költségvetési és Közbeszerzési Irodával 

- Szatmár megye Prefektusi Hivatalával 

- az érdekelt személyekkel és intézményekkel, kifüggesztés és a www.vetis.ro 

oldalon való közlés révén 

 

 

Üléselnök,     Ellenjegyzem, 
Rusneac Gheorghe                          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 – 13, hiányzó tanácsosok száma – 2, mellette 

szavazók száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vetis.ro/


 

 

 

 

 

 

 

1-es számú melléklet 
 

A belföldi hitelkérelem által finanszírozandó beruházások 
 

Beruházás neve Érték lejben 
kifejezve (TVA-
val együtt) 

Vetés és Óvári település utcának korszerűsítése Vetés községben – 1-es tétel 
Lăcrimioarei, Vânătorilor, Pompierilor, Pr.Mihai Sabău, Viorelelor, Ghioceilor, 
Lalelei, Macului, Garofiței, Irisului și Trandafirilor utcák Vetés településen 
 

3.710.000 

Vetés és Óvári település utcának korszerűsítése Vetés községben – 10-es tétel 
Cseke, Szűz Károly, Dob, Kassai, Fehér Bertalan, Ady Endre és Lacului utcák Óváriban 

3.499.155 

Vetés és Óvári település utcának korszerűsítése Vetés községben – 11-es tétel 
Bagos, Salcamilor, Petőfi Sándor, Stajarului, Principala, Mare utcák Óváriban  

4.596.300 

 

 

 

 

Üléselnök,     Ellenjegyzem, 
Rusneac Gheorghe                          Anca- Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 


