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Határozat 
A 2018.07.18-i rendes ülés napirendi pontjainak és az ezelőtti ülés jegyzőkönyvének 
elfogadása. 
 
Figyelembe véve a 2018.07.12/262-es polgármester rendeletét, amely a Helyi Tanács 
összehívására vonatkozik. 
A 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 45. cikkelyét, későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel. 
 

Határoz: 
1.Cikkely: elfogadják az összehívásos rendeletbe foglalt napirendi pontokat, a következő 
képpen: 
 

1. Határozattervezet a költségvetés bevételének és kiadásának helyesbítéséről. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Költésgvetési és finanszírozási Bizottság 
 
2.Határozattervezet, amely a 12017.07.27/14-es Helyi Tanácsi határozat változtatását és 
kiegészítését illeti, jóváhagyja az épület kisajátítási eljárásának megkezdését, terület, a 
szociális épületek fejlesztési tervében szereplő területek, amely 3528 négyyzetméternyi 
terület, a Telekkönyvbe 100040-es számmal,100040 kadaszterszámmal iktatva be. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat:Költésgvetési és finanszírozási Bizottság, a Köz és 
magántulajdont adminisztráló Bizottság. 
 
3.Határozattervezet, a 42,61 négyzetméternyi terület koncesszióba adását illetően, amely 
épület a Margittai munícipium köz és magántulajdonában található, 64/2-es topó számmal 
ellátva, terület, a régi katonaság épülete, az Eroilor 9-es szám alatt, a Nyugdíjasok 
Társaságának Klubjának.  
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Finanszírozási Bizottság és a Köz és 
magántulajdont adminisztráló Bizottság. 
 
4.Határozattervezet a gazdasági naplóba való bejegyzések helyzetének a 2018 év első 
felére vonatkozóan és a további bejegyzések elősegítéséről. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Mezőgazdasági Bizottság. 

 



5.Határozattervezet a Margittai munícipium városnapjának elfogadására és a partnerségi 
szerződés megkötése Margitta munícipium és a Sc. Top Press Srl között, a fesztiválok 
szervezését tekintve. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési, Finanszírozási Bizottság,Szociális bizottság, 
Fiatalság-Kultúra Bizottság. 
6.Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek személyi asszisztenseinek, 
tevékenységeiknek elfogadása. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau, polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat Szociális Bizottság 

 
7.Határozattervezet amely a koncesszióba adását illeti a 698 négyzetméternyi területnek, 
262/4447 négyzetméternyi, a 2248/1/c topó számú, amely a Telekkönyvbe 6216-os 
számmal van beiktatva, illetve a 436/1456 négyzetméternyi, 2257 topó számmal, 6216-os 
Telekkönyvi kivonattal, a IL Caragiale utca 35-ös száma alatt, amely Margitta 
munícipium privát tulajdona, a Sc Ravanar Trans Srl felé, hogy kibővítsék az építkezési 
anyagok tárolására szánt létesítményt. 

 
8.Határozattervezet –egyebek 

 
2.Cikkely: Elfogadják a napirendi pontok kiegészítését, a következő ponttal: 
Határozattervezet a kadaszter számmal való ellátását a Margitta municípium köztulajdonába 
tartozó földterületének, az Eroilor 12-14 es szám alatt. 
 
3.Cikkely: Elfogadják a jegyzőkönyvét az ezelőtti tanácsi határozatnak, a bemutatott 
formában, mellékelve. 
 
4.Cikkely: A jelen határozatot közlik a nyilvánossággal kifüggesztésre vagy az intézmény 
honlapján. 
 
 
Gyűléselnök:         Ellenjegyzi: 

Maries Mihaela           Demeter Cornelia, mun. jegyző 

 

 

Margitta 

2018.07.18/86 

Elfogadva 14 tanácsos által, a jelen levő 14 tanácsosból. 

 



 
 
 


