
 
 
 
R O M Á NIA  
SZATMÁR MEGYE  
MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA  
 

1/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
 az egyetem előtti tanügyi intézmények iskolahálózatának megszervezéséről Mezőterem 

községben 2018-2019-ben  
 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2018. február 15-re összehívott közgyűlésén;  
Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, tekintettel  
 

a Mezőterem község polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben 
foglaltakra, a szakosztályok beszámolóira, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa 
szakbizottságának 1-es, 2-es és 3-as számú jóváhagyó szakbeszámolójára;  
 

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó jogszabályzási normákra 
vonatkozó, újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásait, 
Tekintettel a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség 6628/15.12.2017 es kérelmére,  

 
Az utólag módosított és kiegészített 1/2011-es Országos Tanügyi Törvény 61. cikkely 

(1) és (2) bekezdése előírásai értelmében, valamint az Oktatási és Kutatási Minisztérium, a az 
országos egyetem előtt oktatási rendszer tanintézetei elnevezésének odaítélési procedúrájára 
vonatkozó, 6564/2011-es Rendelet 5. cikkely b) betűje értelmében, a Tanügy Minisztérium 
3283/2012.02.17-i Rendeletével módosítva és kiegészítve  

 
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (6) bekezdés a) betű 4. pontja alattiakban 
foglaltakat, A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 45-ös cikkely (1) bekezdés alattiakban foglaltakat, 
 

Mezőterem község község helyi tanácsa,  
 
   ELHATÁROZZA:  
 
1. cikkely. - Jóváhagyja az egyetem előtti tanügyi intézmények iskolahálózatának 

szervezését Mezőterem községben, a 2018-2019-as iskolai évre, a jelen Határozat szerves 
részét képező Függelékben foglaltak szerint.  

 
2. cikkely.- A Mezőterem község körzetében levő tanügyi intézetek nevei a Szatmár 

Megyei Tanfelügyelőség 6628/15.12.2017 Jegyzékének függelékében szerepelnek, mely jelen 
Határozat szerves részét képezi.  

3. cikkely.- Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák a község polgármesterét és a 
Mezőteremi tanügyi intézeteket koordináló igazgatóját.  

4. cikkely.- Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a Szatmár Megyei Tanfelügyelőséggel, a 
Mezőterem községi tanügyi intézeteket koordináló igazgatóval, közzé teszik a község 
www.tiream.ro  honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.  

Mezőterem, 2018 február 15 
 
  

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                                      Ellenjegyzi  
Kontz Zoltan, helyi tanácsos                                      Maria Grigoraş jogász,  

községi jegyző 
 
 

http://www.tiream.ro/


Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 45. (2) bekezdés a)  
rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el.  
 
Tanácsosok összlétszáma: 11,  
jelen levő tanácsosok száma – 11,  
hiányzó tanácsosok száma – 0,  
mellette szavazók száma – 11,  
ellene szavazók száma -0,  
tartózkodók száma - 0 
 

     
 

               
 
 


