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HATÁROZATERVEZET 

a 2017-es évi akciók és helyi érdekeltségű munkálatok Tervének jóváhagyásáról 
 
 

            Figyelembe véve a garantált minimálbérekre vonatkozó, utólag módosított és 
kiegészített 416/2001-es Törvény 6. cikkely (7) bekezdés és (8) bekezdés előírásait; 

 .A garantált minimálbérekre vonatkozó 416/2001-es Törvény előírásainak 
alkalmazására vonatkozó Metodológiai Normákat jóváhagyó 50/2011-es Kormányhatározat 
Függelékének 28. cikkely (3) bekezdése, az éves akciók és helyi érdekeltségű munkálatok 
Tervét jóváhagyásáról és frissítésére vonatkozó előírásokat. 

A jogszabályok kibocsátását szabályozó törvénykezési normákra vonatkozó, újraközölt, 
utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásai értelmében, 

 A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es Törvény 36. cikkely (6) bekezdés a) betű 2) pontja értelmében, mely megállapítja 
a helyi tanács azon feladatkörét, kompetenciáinak megfelelően és a törvény feltételeinek 
betartása mellett, hogy szociális jellegű közszolgáltatást biztosítson a gyermekek, a 
fogyatékkal élő személyek, az idős személyek, a családok és más nehéz szociális helyzetben 
levő személyek vagy csoportok védelme érdekében. 
                   A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es Törvény 36. cikkely (1) bekezdése,  (2) bekezdés d) betűje és (6) bekezdés a) 
betű 2. pontja előírásai értelmében, melyet megerősít a 45. cikkely (1) bekezdése és a 115. 
cikkely (1) bekezdés b) betűje alapján, 
 

 ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely.- Jóváhagyja a 2017-es évi akciók és helyi érdekeltségű munkálatok 
Tervét, a szociális segélyre jogosult családokból származó nagykorú, munkaképes 
személyekre leosztott havi munkaórákra vonatkozóan, a jelen Határozat szerves 
részét képező Függelékben foglaltak szerint. 

2. cikkely.- A munkaképes szociális támogatás kedvezményezettjeinek felügyelete a 
munkavégzés teljes időtartamára Mezőterem község alpolgármesterére hárul. 

3. cikkely. - A szociális juttatások kedvezményezetteit tartalmazó listát, valamint az 
akciókban és helyi érdekeltségű munkákban részt vevők listáját kifüggesztik Mezőterem 
község Polgármesteri Hivatalának a hirdetőtábláján. 

4. cikkely. - A 2017-es évi akciók és helyi érdekeltségű munkálatok Tervét a helyi 
tanács aktualizálhatja. 

5. cikkely.- Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község 
alpolgármesterét, és a polgármesteri hivatal szakapparátusához tartozó, a társadalomvédelmi 
feladatkörrel megbízott tanácsost. 

          6. cikkely. – Jelen Határozatot a községi jegyző által közlik a törvényes 
határidőn belül Mezőterem község polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a 
társadalomvédelmi Osztállyal, közzéteszik az önkormányzat www.tiream.ro honlapján, és 
kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

                                               Mezőterem, 2017. január 17-én, 
 

                                                               
Tar Miklós  

polgármester 
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