
Margittai municípium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Amely elfogadását illeti az ANL lakások eladásának, Margitta municípiumban, az 
Eroilor utca 7-es szám, bl.A, sc.1., földszint, 1.lakás alatt,  amely 3 szobából áll, egy 
179,12 négyzetméternyi beépített terület, amely 95,35 négyzetméternyi felhasznált 
területből tevődik össze, Butean Gavril úrnak. 

 

Figyelembe véve: 

-a kérését Butean Gavril úrnak, amelyet Margitta municípium polgármesteri hivatalánál 
1/2781-es szám alatt iktatták be, 2019.06.19-ből, aki ígényli az ANL lakás megvételét, annak 
a lakásénak, amelyiknek a bérleti szerződése 1/291, 2019.02.04-ből. 

-a 7453-as számú jegyzőkönyv 2019.10.22-i, amelyen keresztül az elemzési bizottsága a 
kéréseknek, az ANL lakások eladását illetően, a Butean Gavril úr dossziéjának elemzéséből 
megállapítják, hogy ez teljesíti az összes kritériumot, hogy meg tudja venni a fent említett 
lakhatási egységben megemlített ingatlant, a 1998-as /152 törvény szerint, újrakiadva, 
aktualizálva, amely a Nemzeti Lakhatási Társaság megvalósítását illeti. 

-a Butean Gavril úr írásos beleeggyezése, amelyet az 1/4291-es cím közli, 2019.10.07-ből, az 
árra vonatkozóan, amelyet 25 éven keresztül havi részletre, ár, amelyet az elemzési bizottság 
a kérésre vonatkozóan megállapított. 

Alapjául véve: 

-a 152/1998-as Törvény 10-es cikkelyének 2. Bekezdését és 21-es bekezdését, újrakiadva, 
aktualizálva, amely a Nemzeti Lakhatási Társaságot illeti, későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel. 

-a 192 13-as bekezdése a 962/2001-es Kormányhatározatból, az összevont űrlapból, amely a 
Metodológiai normákat illeti, amely a 152/1998-as Törvény előírásai alatt, amely a Nemzeti 
Lakhatási Társaság létesítését illeti. 

-a MDRAP 2097/2019.07..05-ös rendelete, amely értékének helyettesítése, négzetméterre, 
2019-es évre, a lakás eladását, amelynek 1916,42/négyzetméternyi. 

-a 12-es Helyi Tanácsi határozat 2016.01.26-ból, amely a Lakások eladási szabályozását illeti, 
kiegészítve és módosítva, a 45/2016.09.29-i Helyi Tanácsi határozat szerint és a 
70/2018.05.31-i Helyi tanácsi határozatot. 

-az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 129-es cikkelyének 2.bekezdésének  c pontja és 
6-os bekezdésének a pontja, 139-es cikkely g pontja, a Közigazgatási Törvénynek. 

Margittai munícipium Helyi Tanácsa összeült2019.10.30-i rendes ülésére. 



Határoz: 

1.Cikkely: Amely elfogadását illeti az ANL lakások eladásának, Margitta munícipiumban, az 
Eroilor utca 7-es szám, bl.A, sc.1., földszint, 1.lakás alatt,  amely 3 szobából áll, egy 179,12 
négyzetméternyi beépített terület, amely 95,35 négyzetméternyi felhasznált területből tevődik 
össze, Butean Gavril úrnak, aki ANL bérlő és 1/291-es szám alatt, 2019.02.04-ből. 

b) A lakás, amely a jelen határozat szerves részét illeti és amelyet építettek a Nemzeti 
Lakások Társasággal és amely 3 szobás, egy terület, amelyet beépítenek 179,12 
négyzetméteres területre, amelynek a felhasznált területe 95,35 négyzetméter. 

2.Cikkely:  

 

 


