
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2016/_________ számú HATÁROZAT 

a mezőgazdasági termékek 2017-es pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról, a 

javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 

2015/227-es számú adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának előírásai értelmében 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2016.  ________-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a 

mezőgazdasági termékek 2017-es pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapítását, a javak 

használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 2015/227-es számú 

adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának előírásai értelmében, 

figyelembe véve: 

a Gazdasági Igazgatóság jelentését, valamint a szakbizottságok jelentését, 

az utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es számú adótörvénykönyv 83. és 84. 

szakaszok előírását, 

Kovászna Megye Tanácsa Általános Iktatójában a 2016.08.18/8800-as számmal iktatott a 

Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 2016.08.18/5494-es számú átiratát, 

teljesítve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003/52-es számú 

törvény 7. szakaszának előírásait, 

 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: 

 

1. szakasz – Megállapítja a mezőgazdasági termékek 2017-es pénzügyi évre szóló 

átlagárait, a javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására 

a 2015/227-es számú adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának előírásai értelmében, a jelen 

határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. szakasz – Jelen határozat a Kovászna Megyei Közpénzügyi Főigazgatóságnak kerül 

kiközlésre. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2016.  ________.  

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kovászna megye jegyzője 
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R O M Á N I A 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

 

Ikt. szám: 8848/19.08.2016 

 

 

 

 

INDOKLÁS 

a mezőgazdasági termékek 2017-es pénzügyi évre szóló átlagárainak 

megállapításáról, a javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem 

megállapítására, a 2015/227-es számú adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának 

előírásai értelmében 

 

 

 

Az utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es számú 

adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának előírásai értelmében, amennyiben a haszonbér 

vagy a bérlés kifizetése természetben esedékes, a pénzbeli felértékelés a megyei 

tanácsok által határozattal megállapított mezőgazdasági termékek átlagárainak alapján 

történik, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi szakigazgatóságai 

javaslatainak megfelelően.  

Az átlagárakat a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság a 

2016.08.18/5494-es számú átiratával közölte, amely Kovászna Megye Iktatójában a 

2016.08.18/8800-as számmal lett iktatva. Ezen átlagárak a javak használatának 

átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, valamint a javak 

használatának átadásából származó jövedelmekre eső, előzetes adókifizetésekre 

szolgálnak. 

A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság javaslata alapján, 

javasoljuk a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan a mezőgazdasági termékek 

átlagárainak megállapításáról szóló határozattervezet megvitatását és elfogadását. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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2016/______ számú határozat 

MELLÉKLETE 

 

 

A mezőgazdasági termékek 2017-es pénzügyi évre szóló átlagárai, a javak 

használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására a 2015/227-es 

számú adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának előírásai értelmében 

 

 

 

Sorszám Mezőgazdasági termékek M.E. Egységár 

1 Étkezési burgonya kg 0,51 

2 Pékipari búza kg 0,47 

3 Szemes kukorica kg 0,45 

4 Árpa, kétsoros árpa (takarmány) kg 0,45 

5 Sertéshús (élősúlyban) kg 4,00 

6 Szarvasmarha hús (élősúlyban) kg 3,50 

7 Növendékhús kg 4,00 

8 Tehéntej l 0,70 

9 Gyepterületekről nyert zöld tömeg kg 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 

KCs 

 


