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Határozat 
Margittai municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2018.augusztus 10-én. 
Figyelembe véve a 2018.08.09/5501-es jóváhagyási jelentését, amelyet a Megyei Titkárság a Térségi 
Osztályból, az országhatárokon átnyúló Nagyvárad, Románia- Magyarország határa, amely érvényes 
az EMS ROHU275 projektre: , a Tartós fejlődés a hegyi zónában, Bihar megyében, valamint  az 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, az ehhez való  hozzáférés javítása orvosi sürgősségi 
beavatkozások esetén, integrált projektnek. 
 
Figyelembe véve a 2017.08/126-os Helyi Tanácsi határozatot, amely a Tartós fejlődés a hegyi 
zónában, Bihar megyében, valamint hozzáférése és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, orvosi 
sürgősségi bevatkozások esetén, integrált projektnek. 
 
 
Margitta municípium 132-es tanácsi határozata, 2017.09.19-ből, amely a 126-os helyi tanácsi 
határozatot módosítja, 2017.augusztus 30, amely a Tartós fejlődés a hegyi zónában, Bihar megyében, 
valamint hozzáférése és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, orvosi sürgősségi bevatkozások 
esetén, integrált projektnek. 
 
A 44-es előírásokkal megegyezően, a Helyi Közpénzekről szóló 2006/273-as Törvényből, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 
A Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének 2. bekezdésének b. pontja, 4. bekezdésének 
d.pontja, e. pontja, 45-ös cikkelyének 1. pontja, a 115-ös cikkelyének 1. bekezdésének b. pontja, 
újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 
 
A Költségvetési, finanszírozási Bizottság kedvező véleménye és a Köz és magántulajdont 
adminisztráló Bizottság, a Margittai munícipiumi Helyi Tanácsának a keretén belül. 
 
Helyi Tanács  

Határoz: 
1.Cikkely: módosítják a 132-es határozatot, 2017.09.19-ből, a 126-os helyi tanácsi határozat 
módosítására és kiegészítésére, amely a a Tartós fejlődés a hegyi zónában, Bihar megyében, valamint 
hozzáférése és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, orvosi sürgősségi bevatkozások esetén, 
integrált projektnek. 
 
Partnerségi viszonyban a Tartós fejlődés a hegyi zónában, Bihar megyében, valamint hozzáférése és az 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, orvosi sürgősségi bevatkozások esetén, integrált projektnek, 
elfogadja Margitta munícipium 2%os hozzájárulását, az elérhető összegből, 68,48 euro értékben. 
 
2.Cikkely: A többi cikkely a Helyi Tanácsi határozatnak, 2017.09.19-ből, a módosítására és 
kiegészítésére a 126-os helyi tanácsi határozatnak, 2017.augusztus 30-ból. 
 
3.Cikkely: A jelen határozatot közlik: Bihar megyei Prefektúra Intézményével, A Regionális Határon  
átívelő Együttműködési Nagyváradi Osztállyal, a Technikai Osztályon belül az Európai Ügyek 
Osztályával, Margitta munícipium polgármesterével. 
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2018.08.10/105 

Elfogadva  15 szavazattal, a jelelenlévő 15 tanácsosból 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


