
R O M Á N I A 

SZATMÁR MEGYE 

MEZŐTEREM KÖZSÉG 

    - P OLGÁRMESTER - 

 

INDÍTVÁNY 

a tüzet észlelő, tűzjelző és figyelmeztető berendezés megtervezése és kivitelezése  

Mezőterem község Kultúrotthonában  

a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit jóváhagyó határozattervezethez 

 

Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi közigazgatási Törvény 63. 

cikkely (1) bekezdés d) betűje és az (5) bekezdés d) betűje előírásai értelmében „a polgármester – 

intézkedéseket foganatosít a leltározás a statisztikai nyilvántartás elvégzése érdekében, valamint 

biztosítja a 36. cikkely (6) bekezdés a)-d) betűjében előírt helyi érdekeltségű szolgáltatások 

végzésének ellenőrzését és felügyeletét, valamint a területi-adminisztratív egység köz-és 

magántulajdonában levő javak felügyeletét, 

Tekintettel a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 273/2006-os 

Törvény 41. cikkelye és 44. cikkely (1) bekezdés előírásai értelmében, vonatkoztatva a beruházások 

költségeire és  műszaki-gazdasági dokumentációra;    

. Mezőterem község Kultúrotthona nincs ellátva tüzet észlelő, tűzjelző és figyelmeztető 

berendezéssel, ahogy az elő van írva a Szatmár Megyei SOMES Sürgősségi Helyzetek által kibocsátott 

ISU-engedély megszerzése esetében, ezért javasolom a helyi tanácsnak, hogy fogadja el egy ilyen 

berendezés megtervezését és kivitelezését. 

Figyelembe véve a berendezés szükségességét Mezőterem község köz-és magántulajdonában levő 

javak működtetéséhez elengedhetetlen ISU-engedély kibocsátásához,  avasolom Mezőterem község 

Helyi Tanácsának, hogy hagyja jóvá a berendezés megtervezésének és kivitelezésének műszaki-

gazdasági mutatóit.  

   

Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi közigazgatási Törvény 36. cikkely 

(4) bekezdés d) betűje és a 45. cikkely (2) bekezdés a) betűje előírásai értelmében, 

 a helyi tanács azon feladatkörére vonatkozó előírásokra, amely szerint jóváhagyását adja a 

polgármester javaslatára:  

d) jóváhagyja a polgármester javaslatára a helyi érdekeltségű beruházás munkálatainak műszaki-

gazdasági dokumentációját, az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi 

közigazgatási Törvény 45. cikkely (6) bekezdés által megerősített előírások értelmében 

      az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi közigazgatási Törvény  

45. cikkely (6) bekezdés által megerősített, a helyi tanácsok szervezésére és működésére vonatkozó 

Keret-Szabályzat jóváhagyására vonatkozó 35/2002-es Kormányrendelet 44. cikkely (1) bekezdés 

előírásai értelmében: 

                                                                          

INDÍTVÁNYOZOM: 

a tüzet észlelő, tűzjelző és figyelmeztető berendezés tervezése és elvégzése Mezőterem község 

Kultúrotthonában beruházás műszaki-gazdasági mutatóit jóváhagyó Határozattervezetet: 

 

 

Mezőterem, 2017. július 26. 

 

      TAR MIKLÓS 

      POLGÁRMESTER 

 

 

 

 

 

 

 

 


