
Margitta munícipium Helyi Tanácsa 

 

Határozat 

Amely az Iskolák építése, , kód Mysmis 125158-as  projekt elfogadására, a projekthez tartozó 
költségek elfogadása és a partnerségi viszony elfogadása. 

 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült 2018.augusztus 10-én, rendes ülésre. 

 

Elemezve az 5461-es szakjelentést, 2018.07.08-ból, az Iskolák építése tervezetét00, cod 
Mysmis 125158. 

A 10-es prioritási tengelyt, az oktatási infrastruktúrák elfogadására. 

A 10.1-es beruházási prioritás az iskolákba való beruházás és a képzés, beleértve a szakmai 
képzést, a képességek, kompetenciák elsajátítását, a teljes, életen át tartó, az oktatási és 
formálási infrastruktúrát.  

Projekt felhívása: POR/10/2018/10/10.1B/APC/7Régiók 

Figyelembe véve a 2006/273-as Helyi Közpénzekről szóló előírásokat,  

A 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény, 36-os cikkelyének 2. bekezdésének, b pontja és 
4-es bekezdés, a, e és f pontja, újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

Helyi Tanács 

Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják az Iskolák építése projekt, Mysmis 125158-as kód a Regionális 
Operatív Program keretén belül, 2014-2020 között, 10-es prioritási tengely, az oktatási 
infrastruktúra javítására, a befektetési célú ingatlanok 10.1. Az oktatásba és formálásba való 
beruházások, beleértve a szakmai beruházásokat, kompetenciák elsajátítására, és az életen át 
tartó tanulás, az oktatási infrastruktúra fejlesztésével, aPOR/10.2018./10/10.1B/APC/7Régiók 
projektnek. 

2.Cikkely: elfogadják a partnerségét a Nemzeti Oktatási Minisztérium  UMPMRS- projekt 
vezetői és Margitta munícipium között, partner, a közös projekt implementálása, a partnerségi 
megállapodás, amely a jelen határozat szerves részét képezi. 



3.Cikkely: elfogadják a teljes értékét a Margittai Horea Tehnológiai Líceum, Bihar megye, 0 
kvantum értékben ( beleértve a TVA-t)-a ráeső, levezetett tevékenységeknek, Margitta 
munícipiumban. 

4..Cikkely: elfogadják Margitta teljes hozzájárulását,  a nem megválasztható költségeit a 
projektnek, úgy, mint a 0%-át a projekt elérhetőségéből, 0 kvantumban, amely a 
társfinanszírozási célkitűzését a Horea Technológiai Líceumnak , Bihar megye, amely az 
Iskolák építése, Mysmis kód 125158-as projektbe van belefoglalva. 

5.Cikkely: A kapcsolódó költségeket képviselő összegek, amelyek a Horea Technológiai 
Líceum, Bihar megye célkitűzésbe való befektetés során merülhetnek fel, az Iskolák építése, 
Mysmis 125158-as kód, optimális körülmények között, a helyi költségvetés fogja biztosítani. 

6.Cikkely: Biztosítani fogják az összes finanszírozási forrást, a Margittai Horea Technológiai 
Líceum  (Bihar megye) célkitűzésének megvalósítására, Az Iskolák építése projekt 
implementálása érdekében, Mysmis 125158-as. a strukturális eszközök költségeinek későbbi 
elszámolásának feltételeiben. 

7.Cikkely: Horia Palmer Hartopeanu urat hatalmazzák fel, hogy az összes iratot és a 
finanszírozási szerződést aláírja, Margitta munícipium nevében, amennyiben szükséges. 

 

Gyűléselnök:          Ellenjegyzi: 

Maries Mihaela         jr. Demeter Cornelia 

 

Margitta 

2018.08.10/104 

Elfogadva  15 szavazattal, a jelelenlévő 15 tanácsosból 

 

 

 

 


