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4/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT  
                A kockázatok elemzésének és kiküszöböléseTervének  

   jóváhagyásáról a 2017-es évben Mezőterem községben                                           

 

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;  

Tekintettel:  

- A kockázatok elemzésének és elkerülésének Tervét és a kockázatok elemzésének és 

kiküszöbölésének Terve keretstruktúráját kibocsátó metodológiák jóváhagyására vonatkozó 

132/2007-es Belügyminisztériumi Rendelet 6. cikkely (1) bekezdés 1-es Függelékének előírásaira, 

- A polgári védelemre vonatkozó, újraközölt és utólag kiegészített 481/2004-es Törvény 13. cikkely 

a) betűje előírásaira, 

- A polgári védelemre vonatkozó, újraközölt és utólag kiegészített 481/2004-es Törvény 10. cikkely 

d) betűje előírásaira, 

- A szakszerű sürgősségi szolgáltatások szervezési elveire, működésére és feladataira vonatkozó, 

utólag módosított 1492/2004-es Kormányhatározat 14. cikkely (2) és (3) bekezdéseire, 

           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 (2) bekezdés a) betűje, a (3) bekezdés b) betűje, (6) bekezdés a) 

betű 8. pontja értelmében, 

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

számú Törvény a 45. cikkely (1) bekezdése értelmében, 

      

ELHATÁROZZA: 

 

1. cikkely.- Jóváhagyja a kockázatok elemzésének és fedezésének Tervét, a 2017-es évben 

Mezőterem községben, jelen Határozat szerves részét képező függelékben foglaltak szerint.                                              

2. cikkely- Jelen Határozat előírásai végrehajtásával megbízzák: 

- Mezőterem község polgármesterét, 

- A mezőteremi Sürgősségi Helyzetek Osztálya vezetőjét, 

       3. cikkely.- Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával, A Szatmár Megyei „Somes” Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségével, 

a Mezőteremi Sürgősségi Helyzetek Osztály vezetőjével, közzé teszik a község www.tiream.ro 

honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2017. február 24-én, 

 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 

                   Lieb Beáta                                                     Maria Grigoraş 
                                                 községi jegyző 
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