ROMÁNIA
SZATMÁR MEGYE
VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA
41/2018-as számú határozat
a “Szatmár megyében Vetés községben Vetés és Óvári településeken végzett
útfelújítási munkálatok” beruházás aktualizált műszaki-gazdasági mutatóinak
jóváhagyásáról.
Vetés község helyi tanácsa 2018., október 10-én tartott rendkívüli ülésén:
Figyelembe véve:
A polgármester 5.494/10.10.2018-as szám alatt regisztrált indokló előterjesztését,
amelyben, megindokolja a tervezet időszerűségét és szükségességét,
a Helyi Tanács elé terjesztett határozattervezetben foglaltakat,
továbbá a szakjelentést és a polgármester saját szakapparátusának jelentést,
amelyben indokolják a tervezet jogszerűségét, valamint időszerűségét és szükségességét,
valamint Vetés község Helyi Tanács szakbizottságának beszámolóját;
Tekintettel a 273/2006 – os számú, helyi közpénzügyi törvény előírásaira, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel
Figyelembe véve a kormány 907/2016-os számú határozatának 10. cikkelye
alattiakban foglalt előírásokat, a frissített változatban, amelyek a közpénzügyi alapokból
finanszírozott beruházási tervek/objektumok gazdasági-műszaki dokumentációinak
előkészítésére és annak szakaszaira vonatkoznak
tekintettel Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jóváhagyó referátumára;
a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (1) bekezdése és a (2) bekezdés b)
betűje, valamint a 45. cikkely (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) betűje, illetve a 115.
cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglalt rendelkezések alapján,
szeme előtt tartva az 52/2003-as számú törvény rendelkezéseit az utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal, a helyi közigazgatásban a döntéshozatal
átláthatóságáról,
ELHATÁROZZA:
1. cikkely Jóváhagyásra kerülnek a “Szatmár megyében Vetés községben Vetés és
Óvári településeken végzett útfelújítási munkálatok” beruházás aktualizált műszakigazdasági mutatói szerinti 1, 2, 10 ás 11 tételekben meghatározottak amelyeket az 1,
2, 3 és 4-es számú Mellékletek tartalmaznak, és amelyek szerves részét képezik jelen
határozatnak.

2. cikkely Jelen határozat rendelkezéseit a községi titkár hozza nyilvánosságra, és
közlik:
- Vetés község polgármesterével,
- a Szatmár megyei Prefektusi Hivatallal.
VETÉS, 2018., október 10-én

Üléselnök,
KIS ETELKA

Ellenjegyzem
Anca-Maria Pop jogász
községi jegyző

Jelen határozat a 2015/2001-es számú, kiegészített, módosított és újraközölt közigazgatási törvény 45. és 98.
cikkelyeinek rendelkezései szerint fogadták el.
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 13, hiányzó tanácsosok száma: 2, mellette szavazott 13 tanácsos, ellene
szavazat 0, tartózkodási szavazatok száma 0

