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3/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
  

 Az éves akcióterv és helyi érdekeltségű munkálatok jóváhagyásáról a 2017-es évben 

                                            

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017. február 24-re összehívott közgyűlésén;  

           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;  

 Hivatkozva a garantált minimálbérekre és  az éves akcióterv és helyi érdekeltségű munkálatok 

jóváhagyására és aktualizálására  vonatkozó 416/2001-es Törvény előírásait alkalmazó Metodológiai 

Normák jóváhagyó 50/2011-es Kormányhatározat 28. cikkely (3) bekezdésének előírásaira,  

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó  jogszabályzási normákra vonatkozó, 

újraközölt utólag módosított és kiegészített  24/2000-es Törvény előírásait,  

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú 

Törvény 36-os cikkelyének (6) bekezdés a) betű 2. pontja  alattiakban foglaltakat, a helyi tanács 

feladatkörére vonatkozóan, mely értelmében a kompetenciái és a törvény előírásainak megfelelően 

szociális szolgáltatásokat biztosít a gyermekek, a fogyatékkal élő, idős személyek, valamint hátrányos 

helyzetű csoportok tagjai és családok számára. 

           A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 36.  cikkely (6) bekezdés 2. pontja előírásai értelmében, melyet megerősít a 45. cikkely 

(1) bekezdése, 

 

     ELHATÁROZZA:      
 

1. cikkely. – Jóváhagyja a Helyi akciótervet és helyi érdekeltségű munkálatokat a 2017-es 

évre,  a szociális juttatásban részesülő családok felnőttkorú, munkaképes tagjai által végzett munka 

óraszámánák megállapítását, a jelen Határozat szerves részét képező Függelékben foglaltak szerint. 

2. cikkely. - A szociális juttatásban részesülő családok felnőttkorú, munkaképes tagjainak 

felügyelete a munkavégzésé egész időtartama alatt Mezőterem község alpolgármesterére hárul. 

3. cikkely. - A szociális juttatásokban részesülő személyeket, valamint azon személyeket 

tartalmazó listát akik részt vesznek a helyi érdekeltségű munkákban, kifüggesztik a Mezőteremi 

önkormányzat székhelyén a hirdetőtáblára.  

4. cikkely. - A helyi akciótervet és helyi érdekeltségű munkálatokat a 2017-es évre,  a helyi 

tanács aktualizálhatja. 

5. cikkely. - Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község alpolgármesterét és 

a szakapparátus keretében működő szociális osztály tanácsosát. 

          6. cikkely. – Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával, a szociális osztállyal, közzé teszik a község www.tiream.ro honlapján, 

és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2017. február 24-én, 
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