
 

ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

2013_____ számú HATÁROZAT 
a mezőgazdasági termékek 2013-as pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról, a 

javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 

2003/571-es számú adótörvénykönyv 62. és 63. szakaszának előírásai értelmében 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2013. _____________ soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a javak 

használatának átadásából, a mezőgazdasági termékek 2013-as pénzügyi évre szóló 

átlagárainak megállapítását a 2003/571-es számú adótörvénykönyv 62. és 63. szakaszának 

előírásai értelmében, 

figyelembe véve: 

   a Gazdasági Igazgatóság jelentését, valamint a szakbizottságok jelentéseit 

 a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 2013.07.25/2678-es számú átiratát, 

amely a Kovászna Megye Tanácsának általános Iktatójában  a 2013.07.25/6717-es számmal 

lett regisztrálva, 

 az utólagosan módosított és kiegészített 2003/571-es számú adótörvénykönyv 62. és 

63. szakaszok előírását, 

teljesítve a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es számú törvény 6. 

szakaszának előírását, 

a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi 

közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) betűje, valamint a 97. szakasza 

alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen szakasz – Megváltozik Kovászna Megye Tanácsának 2013/9-es számú 

határozat melléklete a mezőgazdasági termékek 2013-as pénzügyi évre szóló átlagáraira 

nézve, a javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására a 

2003/571-es számú adótörvénykönyv 62. és 63. szakaszának előírásai értelmében és a jelen 

határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2013. ____________  

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kovászna megye jegyzője 
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Jelen határozat a következőképpen lesz terjesztve: 

 1 példány a Kovászna Megyei Kormányhivatalnak, 

 2 példány a Közigazgatási osztályra, 

 1 példány a Kovászna Megyei Államháztartási Főigazgatóságra, 

 1 példány a Gazdasági Igazgatóságra. 



R O M Á N I A 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

 

Ikt. szám: 6733/26.07.2013 

 

 

 

 

 

INDOKLÁS 

Kovászna Megye Tanácsának 2013/9-es számú határozat mellékletének módosításáról 

a mezőgazdasági termékek 2013-as pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapítására, 

a javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 

2003/571-es számú adótörvénykönyv 62. és 63. szakaszának előírásai értelmében 

 

 

 

A Kovászna Megye Mezőgazdasági Igazgatóság a 2013.07.25/2678-es 

számú átirattal javasolja Kovászna Megye Tanácsának a 2013/9-es határozat 

mellékletének módosítását a következő mezőgazdasági termékek átlagárainak 

módosításával: 

- pékipari búza 0,75 lej/kg-ról 0,50 lej/kg-ra,  

- szemes kukorica  0,75 lej/kg-ról 0,50 lej/kg-ra. 

Más mezőgazdasági termékek átlagárai nem változnak. 

A fentieket figyelembe véve, elemzés alá terjesztem és javasolom a jelen 

határozattervezet elfogadását.  

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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2013/______ számú határozat 

MELLÉKLETE 

 

 
A mezőgazdasági termékek 2013-es pénzügyi évre szóló átlagárai, a javak 

használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására a 2003/571-

es számú adótörvénykönyv 62. és 63. szakaszának előírásai értelmében 

 

 

 

Sorszám Mezőgazdasági termékek M.E. Egységár 

1 Étkezési burgonya kg 0,70 

2 Pékipari búza kg 0,50 

3 Szemes kukorica kg 0,50 

4 Árpa, kétsoros árpa (takarmány) kg 0,70 

5 Sertéshús (élősúlyban) kg 9,00 

6 Szarvasmarha hús (élősúlyban) kg 7,00 

7 Növendékhús kg 11,00 

8 Tehéntej l 1,05 
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