
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Bihar megye 

Határozat 

amely a Területi Urbanisztikai Terv a cég saját területén való parkolók kialakításáról, 
reklám táblák elhelyezése ugyanazon területen és az épület homlokzatán, a 
megközelíthetőségek kialakítására, terület bekerítése, elhelyezések a közművek 
homlokzataira, épület, mely  az I.L.Caragiale utca 31-35-ös szám alatt helyezkedik el,  a 
Lidl szupermárket építési területét illetően, a privát területen az épület panóknak, 
reklámoknak elhelyezése. 
 
Margittai municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésére 2019.augusztus 29-én. 
 
Figyelembe véve: a polgármester 5795-ös elfogadó szakjelentését, 219.08.22-én, amelyen 
belül indokolják a programtervezet kezdeményezésének szükségességét, amely 
a Területi Urbanisztikai Terv a cég saját területén való parkolók kialakításáról, reklám táblák 
elhelyezése ugyanazon területen és az épület homlokzatán, a megközelíthetőségek 
kialakítására, terület bekerítése, csatlakozások a közművek hálózataira, épület, mely  az 
I.L.Caragiale utca 31-35-ös szám alatt helyezkedik el,  a Lidl szupermárket építési területét 
illetően, elhelyezését a privát területen az épület panóknak, reklámoknak 

 

a  szakjelentés, amelyet a Technikai Vezetőség ad ki és amelyet 5829-es számmal, 
2019.08.23-i. 

Az Urbanisztikai Bizottság, a Helyi Tanácsból, 

Figyelembe véve a PUZ, amelyet megszerzett. 

A 2/2019.01.18-as Urbanisztikai Igazolás, 

A Bihari 335-ös számú APM, 2019.02.19-ből. 

A jóváhagyási jelentése az SDEE Transilvania Nord 60201921786-os számú, 2019.02.07-ből. 

A SPAACS 129-es számú, 130-as számú, 2019.01.31-ből. 

Helyi utak engedélye 2-es számú, 2019.04.25-ből 

A Delgaz Kedvezményező jelentése, 211495412-es, 2019.02.20-ból. 

A Román Telekom kedvezményezett 36-os számú jelentése, 2019.02.06-ból. 

Az autentikus forma, melyet a szomszédok fogadnak el. 

Az 55/2019.06.25-i kedvezményezett engedélye a Bihar megyei vezető tervezőmérnökének, 



A 350/2001-es Törvény 5-ös cikkelyének, 25-ös cikkelyének 1. Bekezdése, 56-os cikkelyének 
6-os bekezdése és 7-es bekezdése és az 1-es számú melléklete, B. Fejezet, 11-es pont, 3-as 
oszlop, amely a területi és urbanisztikai rendezést illeti, későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel, 

Az 50/1991-es Törvény 23-as cikkelyének 2. Bekezdését, újrakiadva, későbbi módosításokkal 
és kiegészítésekkel. 

Összhangban az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 129-es cikkelyének 5-ös 
bekezdésének c pontja, alapján, 

Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják a TERÜLETI URBANISZTIKAI TERVET,a cég saját területén való 
parkolók kialakításáról, reklám táblák elhelyezése ugyanazon területen és az épület 
homlokzatán, a megközelíthetőségek kialakítására, terület bekerítése, csatlakozások a 
közművek hálózataira, épület, mely  az I.L.Caragiale utca 31-35-ös szám alatt helyezkedik el,  
a Lidl szupermárket építési területét illetően, elhelyezését a privát területen az épület 
panóknak, reklámoknak. 

2.Cikkely:.  megvalósításával megbízzák a Technikai Vezetőséget- Urbanisztikai Osztály, a 
polgármester szakapparátusából. 

3.Cikkely: a jelen határozatot közlik: Margitta mun. Polgármesterével, a Bihar megyei 
Prefektúra Intézményével, a Technikai vezetőséggel, a kedveményettel. 

 

Ülésvezető elnök:        Ellenjegyzi: 

Papai Iosif        Demeter Cornelia főjegyző 

 

103/2019.08.29 

17 tanácsosból, 14-en voltak jelen, ebből 14-en szavaztak mellette. 

 

 


