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Határozat 

 

 

A 2018.06.28-i rendes ülés napirendi pontjainak valamint a legutóbbi ülés 
jegyzőkönyvének elfogadásáról. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2018.06.28-án. 

Tekintettel a 2018.06.22/238-as polgármesteri rendeletre, amely a Helyi Tanács rendes 
ülésre való összehívását illeti. 

A 2001/215-ös Helyi Tanácsi határozat 45-ös cikkelyével megeggyezően, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

Határoz: 

 

1. Cikkely: Elfogadják az összehívási rendeletbe foglalt napirendi pontokat, a következő 
képpen: 

 

1.Határozattervezet a Szabályzat elfogadására, amely a megállapítását és büntetését 
illeti azoknak, akik autókat helyeznek ki, eladásra. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Köz- és magántulajdont Adminisztráló Bizottság 
 
 

2. Határozattervezet, amely Ternovan Partenie Marin úr koncessziós jogának 
megszüntetését illeti. Az általa kikoncesszionált terület a Dankó Pista utca (régi Campului 
utca, 33. szám alatt) helyezkedik el, ennek topó száma 807/9, Telekkönyvi iktatószáma 
103298 (a régi Telekkönyvben 5264. iktatószámon szerepel). A koncessziós szerződés 
megszüntetése mindkét fél akaratából történik. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, Köz- és magántulajdont Adminisztráló Bizottság 
 



3.Határozattervezet, amely a Margitta municípium magántulajdonát képező, a Jókai 
Mór utcán található telek nyilvános liciten történő eladását fogalmazza meg. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Köz- és magántulajdont Adminisztráló Bizottság 
 
 

4. Határozattervezet a 2018-as évre vonatkozó, nem visszatérítéses költségvetésű, 
kulturális projektek elfogadásáról, melyek részesülnek, a helyi költségvetésből. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Költségvetési- 
Finanszírozási Osztály. 
 
 

5.Határozattervezet Margitta municípium 2,73 ha felületű, 101873. kadaszterszámú, 
101873. Telekkönyvi iktatószámú, magánterületének felülépítményi jogának jóváhagyásáról a 
SC Freedom Motion SRL számára, egy kalandpark létesítése céljából, melynek igazgatója  
Katona Levente. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz- és magántulajdont Adminisztráló Bizottság, Jogi Bizottság. 
 
 

6. Határozattervezet Margitta municípium kiadási és bevételi költségvetésének 
helyreigazítását illeti, a 2018-as évre. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: A Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság 
 

7.Határozattervezet a Calea Republicii 29-es szám alatt levő, műhelyeknek kialakított 
ingatlan könyvelői nyilvántartásból való kivételét (törlését) illetően, melynek 1028 és 1168-as 
leltárszámmal rendelkeznek.  
 

8.Jelenlegi problémák. 
 
2.Cikkely: Elfogadják a napirendi pontok kibővítését a következő napirendi ponttal: a 
villamosenergia-elosztó rendszer infrastruktúrájának használatáról szóló szerződés 
megkötésének jóváhagyása a közvilágítási szolgáltatás megvalósításának céljából. 

3.Cikkely: Elfogadják a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét, a csatolt melléklet formájában. 

4.Cikkely: A jelen határozatot nyilvánosságra hozzák az intézmény honlapján. 

 

Gyűléselnök:         Ellenjegyzi: 

Horváth Sándor       Demeter Cornelia, mun. jegyző 



 

Margitta 

2018.06.28/77 

Elfogadva 15 tanácsos által, a jelen levő 15 tanácsosból. 

 

 
 
 
 


