
Margittai munícipium Helyi Tanácsa 

Bihar megye 

Határozat 

A társulási megállapodás, a beruházást illetően, az orvosi felszereléseknek, amelyek ráeső 

projektnek az orvosi felszereléseknek ,, Integrated project for sustainablr developement in the 

mountin area of Bihor county, improvement of access and developement in health care 

services in caseof medical interventions for emergency situations-FA Phase, ROHU 449 

financed under the Interreg V-A Romania-Hungary programme.’’Integrált projektje a 

fenntartható fejlődésnek az orvosi beavatkozások esetén, a hozzáférés javítását és a 

szolgáltatások fejlesztése az orvosi beavatkozások esetén, sürgősségi helyzetek esetében.-Full 

Aplication Fázis-ROHU449. 

 

 

Margittai municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésére, 2019.november 28-án. 

Figyelembe véve a Margittai municípium polgármesterének elfogadó szakjelentését, 8275-ös, 

2019.11.19, a szakjelentése,  8313/2019,amelyet Mierea Liliana, az Európai Ügyek  Osztálya, 

az elfogadó szakjelentése a Jogi Bizottságnak. 

Azt követve az elemzési jegyzék, mely 424726/2019.11.08-ból, amelyet kiadtak a 

Polgármesteri hivatal Közbeszerzés szolgáltatása által, amelyen keresztül javasolja a végső 

formájának a szövetkezési egységének, a közberuházások az orvos felszereléseknek, a 

projekthez kapcsolódóan: ,, Integrated project for sustainable developement in the mountin 

area of Bihor County, improvement of access and developement in health care services in 

case of medical interventions for emergency situations- FA phase, ROHU 449, financed under 

the Interreg V-A Romania-Hungary Programme’’ és kérik az elhatárolását ennek a 

dokumentumnak. 

Figyelembe véve a 86/2019.07.30 és a 47/2019.04.05 Helyi Tanács határozatát az említett 

projekt keretében, ennek finanszírozását a V-A Románia-Magyarország partneri megálapodás 

2014-2020, aláírva 11 partner által, a Pénzügyi támogatása a projektnek 21750/2019.09.10, 

Regionális Fejlesztési Minisztérium és a Helyi Közigazgatás által. 

A 239.cikkely 3)d)f a 2019/57-es Sürgősségi Kkormányrendelet, mely a közigazgatást illeti. 



1.Cikkely: jóváhagyják a társulási megállapodást az egészségügyi eszközök beszerzését 

illetően az : ,, Integrated project for sustainable developement in the mountin area of Bihor 

County, improvement of access and developement in health care services in case of medical 

interventions for emergency situations- FA phase, ROHU 449, financed under the Interreg V-

A Romania-Hungary Programme előírásainak.’’megfelelően Bihar megye hegyes vidékein. 

2.Cikkely: jelen határozatot közlik: Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 

municípium polgármesterével, az Európai Ügyek Osztályával, dossziéba. 

 

 

 

Ülésvezető elnök:        Ellenjegyzi: 

Pop Viorel       Demeter Cornelia mun.jegyző 

 

15 összeült tanácsosk közül, 15-en szavaztak mellette. 

 


