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18/2017-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 
 A Vezend település, a 261. szám alatt található, a Helyi Tanács 
székhelyéül szolgáló épület leírásáról, lebontásáról és értékesítéséről, a törvény 
előírásai értelmében  
                      
     

 
 Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017. március 27-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  jóváhagyó 
szakbeszámolójára; 

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

Figyelembe véve a Vezendi Helyi Tanácsnak helyet adó épület romlásának 
előrehaladott  állapotát, szükségessé vált az épület leírása, lebontása és értékesítése, a 
törvény előírásai értelmében. 

Tekintettel a Mezőterem község Helyi Tanácsának 13/24.03.2005-ös számú 
Határozatára , mely jóváhagyja eladás esetén, az ingatlanok átvételét Mezőterem község 
köztulajdonából magántulajdonba, - ennek értelmében  a Mezőterem községi Vezend falu, 
261. szám alatti, Vezendi Tanács  342 négyméteres épületét, melynek leltári értéke 263.900 
lej, átveszik Mezőterem község köztulajdonál a község magántulajdonába, értékesítés végett. 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az épület eladása nem volt lehetséges,  
A a 246/2001-es Törvény által jóváhagyott, a területi-közigazgatási egységek és az 

állam köztulajdonát képező aktívumok leírását, értékesítését és működésen kívüli helyezését 
szabályozó 112/2000-es Kormányrendelet 2. cikkelye értelmében, 

  A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 
számú Törvény 36. cikkely (2) bekezdés c) betűje, és az ezt megerősítő 45. cikkely (3) 
bekezdés a) betűje  alattiakban foglaltakat,  

 

ELHATÁROZZA: 
 
  
 1. cikkely –Jóváhagyja a a Mezőterem községi Vezend falu, 261. szám alatti, Vezendi 
Helyi Tanácsa székelyéül szolgáló épület leírását, lebontását és értékesítését, az törvény 
előírásai értelmében. 
 2. cikkely - A leírásra, lebontásra és értékesítésre jóváhagyott ingatlan Mezőterem 
község magántulajdonát képezi, és Vezend községben található a 261. Szám alatt. A 342 
négyzetméres épület egy földszintből áll, leltári értéke 263.900 lej. 
 3. cikkely -. Az 1. cikkelyben leírt épület bontása az ügyben kompetens helyi hatóság, 
ebben az esetben Mezőterem község Polgármesteri Hivatala által kibocsátott bontási engedély 
alapján történik, az építkezési engedélyek kibocsátására vonatkozó, újraközölt, utólag 
módosított és kiegészített 50/1991-es Törvény értelmében.  
 4. cikkely–Az 1. cikkelyben előírt inagtlan értékesítéséből származó összegek a helyi 
költségvetés részét képezik, miután a kifizetés nélkül történő átadási procedúrákra,  a 
közintézmények tulajdonát képező javak értékesítésére vonatkozó, utólag módosított és 
kiegészített 841/1995-ös Kormányhatározat előírásai értelmében. 
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 5. cikkely –Az épület leírása után Mezőterem község Polgármesteri Hivatala könyvelési 
osztálya aktualizálja a mennyiség-érték nyilvántartást. 
 6. cikkely- Mezőterem község polgármestere biztosítja jelen Határozat előírásainak 
végrehajtását. 

7. cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a polgármester szakapparátusa keretében 
működő szakosztállyal, közzé teszik a község www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a 
hivatal hirdetőtáblájára.  
 

Mezőterem, 2017. március 27-én, 
 
 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 
                   Lieb Beáta                                                     Maria Grigoraş 

                                             községi jegyző 
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