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14/2020-as HATÁROZAT 
Vetés község helyi tanácsa szerkezeti és működéső Szabályzatának kiegészítésére és 

módosítására vonatkozóan 
 
 
          Vetés község helyi tanácsa 04.2020. 04.29. soros ülésén elhatározta: 
           
Tekintettel Vetés község polgármesterének 3184/21.04.2020-as kezdeményező 
határozattervezetére és a 3.258 din 23.04.2020-as jóváhagyó jelentésére a helyi tanács 
27/07.2016-os határozatával elfogadott korábbi működési és szerkezeti Szabályzatának 
módosítására, valamint a község főjegyzőjének  3.259 din 23.04.2020-os jelentésére ; 
            Figyelembe véve:  

 Közmunkaügyi Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  464088/23.03.2020 - 
átiratát ; 

 Szatmár Megye Prefektusi Hivatalának 3251/SJ/24.03.2020-os átiratát; 
 Románia elnöke 240/2020.04.14. Rendeletének 83-as szakasza a sürgősségi 

helyzet meghosszabbítására vonatkozóan ; 

 A COVID 19 megelőzését és terjedését megakadályozó 01.03.2020 –as 2. 
Katonai Rendelet ;  

        A Közigazgatási Törvénykönyre hivatkozó 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet   
129. Szakasz 3. bekezdés a)  betűje valamint a 139. Szakasz 3. bekezdés j) és az 5. 
Bekezdés c) betűje alatti bejegyzések alapján  

 
   Elhatározza 

 
      1. Szakasz Jóváhagyják a helyi tanács 27/07.2016-os határozatával elfogadott 
korábbi működési és szerkezeti Szabályzatának kiegészítését és módosítását: 
         a) A 8 szakasz  (3). bekezdése a helyi tanács szerkezetére és működésére 
vonatkozó szabályzat módosítása az alábbiak szerint: 
         „A helyi tanácsosok 3 hónapra veszik át az üléselnökséget,  a Közigazgatási 
Törvénykönyre hivatkozó 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet  123. Szakasza 
alapján, ábécé szerinti sorrendben váltva egymást. Amennyiben egy tanácsos hiányzik, 
vagy lemond az üléselnöki megbizásról az őt követő tanácsos lép helyébe.” 
        b)  Vetés község helyi tanácsának szerkezeti és működési szabályzatának 31. 
Szakasza az alábbiak szerint módosul a (6). bekezdés szerint: 
        ” Az illetékes hivatalos szervek által jelentett kivételes helyzetekben, mint, járvány, 
világjárvány, súlyos természeti katasztrófák, földrengés, terrorcselekmények során 
elrendelt szükségállapotok, vagy más olyan helyzetek, amelynek következtében egy helyi 



tanácsos nem tud megjelenni a gyűlésen vagy a bizottsági üléseken, elektronikus úton 
bekapcsolódhat ” 

 
 
 
 
 
 
         c) )  Vetés község helyi tanácsának szerkezeti és működési szabályzata 48. 
Szakasza az alábbiak szerint módosul a (6). bekezdés szerint: 
 ”A nyilt szavazat közösségi jelenlétben kézfelemeléssel, névszerinti szólítással, vagy 
elektronikus úton történik (on-line vagy telefonüzenettel) , MELLETTE, ELLENE, vagy 
TRTÓZKODÁS jelzéssel. Az elektronikus szavazatot a község főtitkára által biztosított 
formátumban kell közölni a polgármesteri hivataltól kapott laptopok használatával a 
tanácsülés meghirdetésekor az anyagban jelzett e-mail címre, vagyis:  secretar@vetis.ro.   
         Nyilt szavazáskor az ellene és a tartózkodó szavazatokat név szerint jegyzik fel a 
jegyzőkönyvbe.” 
 
 2. SZAKASZ: Jelen határozatot közlik a község polgármesterével, a megye 
prefektusi hivatalával, és az érddkeltek tudomására hozzák a község internetes 
honlapján, a hivatalos közlönyben. 
 
Vetés 2020.04.29. 
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