
ROMÁNIA        

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

HATÁROZATTERVEZET 

a mezőgazdas{gi termékek 2011. pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

2010 december _____ soros ülésén, 

elemezve a Kovászna Megye Tanácsa Elnökének indoklását a mezőgazdas{gi 

termékek 2011. pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról, 

 figyelembe véve: 

- a Gazdasági Igazgatóság jelentését és a szakbizottságok véleményezését, 

- a Kov{szna Megyei Mezőgazdas{gi és Vidékfejlesztési Hivatal 2010.10.27/3865 

számú átiratát, 

-a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52 számú Törvény 6 

szakaszát, 

 - az utólagosan módosított és kiegészített 2003/571 számú Törvény, pénzügyi 

törvénykönyv, 62 és 63 szakaszát, 

 az újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215 számú helyi 

közigazgatási Törvény 91 szakasza (1) bekezdésének „f” pontj{t, valamint a 97 szakasza 

alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

 1 szakasz: Megállapítja a mezőgazdas{gi termékek 2011. pénzügyi évre érvényes, 

az adóelőleg megszab{s{n{l figyelembe veendő {tlag{rait a jelen hat{rozat szerves részét 

képező melléklet szerint. 

 2 szakasz: A jelen határozatot a Kovászna Megyei Közpénzügyi hivatalnak közöljük 

ki. 

 Sepsiszentgyörgy, 2010 december _____ . 

 

                                                                              TAMÁS Sándor 

               Elnök 

      Ellenjegyzi: 

 VARGA Zoltán 

      Kovásza Megye Jegyzője 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 



A Határozattervezet 

melléklete 

 

 

 

 

 

A mezőgazdas{gi termékek {tlag{rai 

 

a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan 

 

 

 

 

Sorszám Mezőgazdas{gi termékek M.E. Egységár 

1 Étkezési burgonya kg 0,60 

2 Pékipari búza kg 0,60 

3 Szemes kukorica kg 0,55 

4 Árpa, kétsoros árpa (takarmány) kg 0,50 

5 Sertéshús (élősúlyban) kg 7,25 

6 Szarvasmarha hús (élősúlyban) kg 3,50 

7 Növendékhús kg 5,50 

8 Tehéntej l 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 

VJ 

 



R O M Á N I A 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

 

Ikt. szám:  2010.11.04/11222 

 

 

 

 

INDOKLÁS 

a mezőgazdas{gi termékek {tlag{rainak meg{llapít{s{ról a 2011-es pénzügyi évre 

vonatkozóan 

 

 

 

 

Az utólagosan módosított és kiegészített 2003/571-es számú Adótörvénykönyv 

62 és 63. szakaszának előír{sai értelmében, amennyiben a haszonbér vagy a bérlés 

kifizetése természetben esedékes, a pénzbeli felértékelés a megyei tanácsok által 

hat{rozattal meg{llapított mezőgazdas{gi termékek {tlag{rainak alapj{n történik, a 

Mezőgazdas{gi, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium területi szakigazgatós{gai 

javaslatainak megfelelően. Ezen {tlag{rak a javak haszn{lat{nak {tad{s{ból sz{rmazó éves 

nettó jövedelem megállapítására, valamint a javak használatának átadásából származó 

jövedelmekre eső előzetes adókifizetésekre szolg{lnak. 

A fentiek értelmében, a Kov{szna Megyei Mezőgazdas{gi Igazgatós{g 

2010.10.27/3865. számú átirata alapján, javasolom a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan a 

mezőgazdas{gi termékek {tlag{rainak meg{llapít{s{ról szóló hat{rozattervezet 

megvitatását és elfogadását. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

Elnök 

 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 

 


