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22/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 

 
 egy személy kijelöléséről, aki képviseli Mezőterem községet a  “ Szatmári falvak 

Közösségközi Fejlesztési Egyesület” vezetőtanácsában 
 
 
       Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2016. július 27-re összehívott közgyűlésén;  
           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község 
polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakat, a szakosztályok 
jóváhagyó beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 
2-es és 3-as számú jóváhagyó szakbeszámolóját; 

 Tekintettel a Nagykárolyi Bíróság által kibocsátott, 947/2016-os számú polgári 

végzésre, mely Tar Miklós Mezőterem polgármester megválasztásának igazolására 

vonatkozik a 2016. június 5-i választások eredményeképpen, 
        Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó normákra vonatkozó, újraközölt 
utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira,  

        A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-
es számú Törvény 11-13 rendelkezései, a 36. cikkely (7) bekezdés c) betűje, a 37. cikkely, a 
45. cikkely (2) bekezdés f) betűje és a 115. cikkely b) betűje előírásai értelmében, 
 
          
     ELHATÁROZZA: 
           
                  1.cikkely. -  Jóváhagyja FEZER GÁBOR visszahívását a Szatmári falvak 
Közösségközi Fejlesztési Egyesület vezetőtanácsi tag minőségéből, polgármesteri 
mandátuma megszűnésének következtében.  
         2. cikkely. Jóváhagyja TAR MIKLÓS kinevezését, hogy képviselje Mezőterem községet 
a Szatmári falvak Közösségközi Fejlesztési Egyesület vezetőtanácsában. 
         3. cikkely. Megbízza Tar Miklós polgármestert, hogy képviselje Mezőterem község 
helyett és nevében a vezetőtanácsi tagokra háruló összes feladatkört, melyeket rögzít a  
Szatmári falvak Közösségközi Fejlesztési Egyesület Alapító Okirata és Statútuma. 
         4. cikkely. -Jelen Határozat érvénybe lépésétől kezdődően minden más, ezzel 
ellentétes rendelkezés érvénytelen. 
         5. cikkely.- Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község jegyzőjét és 
Tar Miklós polgármestert.    
       6. cikkely. Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, Jelen Határozatot a községi jegyző közli 
Mezőterem község polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, Mezőterem község 
polgármesterével, és közzé teszi a község www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a hivatal 
hirdetőtáblájára. 

 
Mezőterem, 2016. július 27-én, 

 
                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZI, 
                   Babtan Dorel tanácsos                                  Maria Grigoraş 

                                                 Községi jegyző 

 
 

                                                             Tar Miklós polgármester 
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