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38/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

  
A MEZŐTEREMI ELEMI ISKOLA ÉPÜLETE KARBANTARTÁSI 

MUNKÁLATAI  - megnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak  
jóváhagyásáról 
                                            
 
Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017., szeptember 7-re összehívott rendkívüli ülésén;  

           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község 

polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakra, a szakosztályok 

beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 2-es és 3-

as számú jóváhagyó szakbeszámolójára;  

Figyelembe véve: 

- Az utólag módosított és kiegészített 273/2006-os számú közpénzügyi Törvény 

41. cikkely és 44. cikkely (1) bekezdése előírásait, utalással a beruházások 

költségeire és műszaki-gazdasági dokumentációkra,  

- A közalapokból finanszírozott beruházások/beruházási tervek műszaki-gazdasági 

dokumentációja kerettartalmára és kibocsátási szakaszaira vonatkozó 907/2016-

os számú Kormányhatározat előírásait, 
 

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó  jogszabályzási normákra vonatkozó, 
újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira, és  

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-
es számú Törvény 36-os cikkely (4) bekezdés a) és d) betűje, valamint a 45. cikkely (2) 
bekezdés  a) betűje,  és a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje értelmében, 

      
ELHATÁROZZA:         

 1. cikkely -  Jóváhagyja a „A MEZŐTEREMI ELEMI ISKOLA ÉPÜLETE 
KARBANTARTÁSI MUNKÁLATAI “ beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, a 
jelen Határozat szerves részét képező 1-es számú Függelékben foglaltak szerint. 
 2. cikkely – A MEZŐTEREMI ELEMI ISKOLA ÉPÜLETE KARBANTARTÁSI 
MUNKÁLATAI elvégzése költségeit, - Mezőterem község 507. szám, -   a helyi 
költségvetés fejlesztés szekciója alatt szereplő alapokból finanszírozzák 

 3. cikkely- Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község 
polgármesterét. 
 4. cikkely Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 
Szatmár Megye Prefektúrájával,  közzé teszik a község www.tiream.ro honlapján, és 
kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2017. szeptember 7-én, 
 
 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 
                   Strati Vasile                                                     Maria Grigoraş 

                                                 községi jegyző 
 
 

http://www.tiream.ro/


 
                                                             Tar Miklós polgármester 
 

         
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: 11, jelen volt 9, mellette szavazott 8, ellene szavazat 1, tartózkodás 
0 szavazat. 
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                    A 38/2017-es számú Helyi 
Tanácsi Határozat 1-es számú Függeléke                                                                           

 

 

A MEZŐTEREMI ELEMI ISKOLA ÉPÜLETE KARBANTARTÁSI MUNKÁLATAI  “ 
beruházás főbb műszaki-gazdasági mutatói:  

                                    
1.  A beruházás teljes értéke a 19% ÁFÁ-val együtt:                 472255,69 lej  

                                                                                                   
 
2. A beruházás finanszírozása: 
2.1 Helyi költségvetéstől  : a  19%-os ÁFA-t tartalmazza                    472255,69 lej                                                                                    
 
 
 
 

 Az értékek bizalmas jellegűek, az ÁFA-t tartalmazzák, és az érvényben levő jogszabályok 
értelmében aktualizálják. 

 

   Mezőterem, 2017. szeptember 7-én, 
 
 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 
                   Strati Vasile                                                     Maria Grigoraş 

                                                 községi jegyző 
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