
Margittai munícipium Helyi Tanácsa 

Bihar megye 

Határozat 

A17-es Helyi Tanácsi határozat, 2018.01.30-ból, amely a projekt elfogadását illeti:A 
foglalkozáspolitika alkalmazása az  alkalmazottak arányának növelésre és a mikro-
régióban lévő vállalkozói környezet minőségének jobbítására Margitta és Berettyóújfalu 
között( Crosslocaldev Promoting an integrated approach regarding the improving of the 
employment rate and business environment of the level of Marghita and Berettyóújfalu 
Microregions név alatt szereplő projekt) a munkaerő elfoglalásának javítását és a 
határon átívelő munkaerő mozgását és a szükséges saját hozzájárulását a projekt 
bevezetéséhez. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa, összeült rendes ülésre, 2019.január 30-án. 

 

Figyelelmbe véve a 389-es szakjelentését 2019.01.18-án, Botos Alexandrunak, aki 
projektmenedzser és a Margitta municípium polgármesterének szakjelentését, amely 
regisztrálva van, 

Figyelembe véve a 253EV/2018.12.14észrevételt, amelyben közlik az elfogadását és 
javaslatát ,az egy integrált megközelítések az  alkalmazottak arányának növelésre és a mikro-
régióban lévő vállalkozói környezet minőségének jobbítására Margitta és Berettyóújfalu 
között( Crosslocaldev Promoting an integrated approach regarding the improving of the 
employment rate and business environment of the level of Marghita and Berettyóújfalu 
Microregions név alatt szereplő projekt), az Interreg V-A Romániai-Magyarország2014-2020-
RA, a 3-as prioritási tengely-) a munkaerő elfoglalásának javítását és a határon átívelő 
munkaerő mozgását és a szükséges saját hozzájárulását a projekt bevezetéséhez. 

 

Tekintettel: 

-a 2001.01.30-i/17 Helyi Tanácsi határozatra, amely a részvétel elfogadását és a saját 
hozzájárulását illeti Margitta municípium projekt implementálása  

- a2006-os/ 273Helyi közfinanszírozásokat illető Törvény 44-es cikkelyének, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 

-a 2006-os/195 Decentralizálási Kerettörvény 20-as cikkelye és 21-es cikkelye, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 

-A 2001-es/215-ösHelyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének 2.bekezdése, b és e pontja, 
a 4-es bekezdésének a pontja, 7-es bekezdésének a pontja és 11-es cikkelyének 3-as 
bekezdése, újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 



Margitta munícipium Helyi Tanácsa 

Határoz: 

1.Cikkely: módosítása a 17-es Helyi Tanácsi határozat 2.cikkelyének, 2018.01.30-ból, amely 
elfogadását illeti a részvételnek és a Margitta municípium hozzájárulása, 35.479 euró, amely 
2%-os társfinanszírozását illeti, az elnevezett projektnek: Egy integrált megközelítések az  
alkalmazottak arányának növelésre és a mikro-régióban lévő vállalkozói környezet 
minőségének jobbítására Margitta és Berettyóújfalu között( Crosslocaldev Promoting an 
integrated approach regarding the improving of the employment rate and business 
environment of the level of Marghita and Berettyóújfalu Microregions név alatt szereplő 
projekt), megállapítása a saját hozzájárulásnak, 35.479,37 Euro értékben. 

2.Cikkely: elfogadják a partnerségét a projekt vezetőnek( Margitta municípium) és a projekt 
partnerének( Helyi Önkormányzása Berettyóújfalunak, Magyarországnak), a projekt 
implementálása: ( Crosslocaldev Promoting an integrated approach regarding the improving 
of the employment rate and business environment of the level of Marghita and Berettyóújfalu 
Microregions név alatt szereplő projekt),-ROHU 359. 

3.Cikkely: megbízzák Pocsaly Zoltán Ladislau urat, Margitta municípium polgármestere 
minőségében, hogy írja alá a partnerségi engedélyt és a finanszírozási szerződést, Margitta 
municípium nevében. 

4.Cikkely: a jelen határozatot közlik: Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
municípium polgármesterével, az Európai ügyek osztályával, a polgármester 
szakaapparátusából, kifüggesztésre. 

 

 

Ülésvezető elnök:        Ellenjegyzi: 

Nagy Gabriella      Demeter Cornelia mun.jegyző 

 

2019.01.30/14 

15 helyi tanácsos közül, 15-en szavaztak mellette. 

 


