
Margittai munícipium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Amely a Fenntartható Fejlődés nevű integrált projekt, a Bihar megyei hegyvidéki területet 
illetően, az egészségügyi szolgáltatások, az orvosi beavatkozások és sürgősségi esetek 
elérhetőségét iletően-FEM-Full Aplication-annak megvalósítási céljáról-az Interreg VA-
Románia-Magyarország-2014-2020, program keretében. 

 

Margitta munícipium Helyi Tanácsa összeült rendkívüli ülésre, 2019.04.15-én. 

Tekintettel a 2420-as számú szakjelentését, 2019.03.11-ből, amelyet Botos Alexandru állított 
ki, mint a polgármester tanácsadói minőségében, a polgármester 2419/2019.04.11-es 
szakjelentése, a Megyei tanács projektmenedzserének címe, 2019.04.10-ből, amely a 
polgármesteri hivatalnál 2439/2019.04.11-es cím alatt van iktatva, a szakbizottság 
jóváhagyási jelentése. 

Összhangban a 273/2006-os Helyi Finanszírozási Törvény 44-es cikkelyével, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel, az alkalmazható dokumentációja az Interreg VA 
Románia-Magyarország 2014-2020-as, a 4-es prioritási tengely, az egészségügyi 
szolgáltatások javítása, a beruházások prioritása, indítva a pályázati felhívás korlátozott 9/a 
stratégiáin keresztül-Beruházások az orvosi infrastruktúrába. 

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

 

Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják a Fenntartható Fejlődés nevű integrált projektet, a Bihar megyei 
hegyvidéki területet illetően, az egészségügyi szolgáltatások, az orvosi beavatkozások és 
sürgősségi esetek elérhetőségét iletően-FEM-Full Aplication-annak megvalósítási céljáról-az 
Interreg VA-Románia-Magyarország-2014-2020, program keretében. 

2..Cikkely: elfogadják a partnerséget a Bihar megyei Tanács-vezető partner( lead partner), 
Berettyóújfalu Város Önkormánzata, Szalonta munícipium, Élesd munícipium ,Belényes 
munícipium, a Nagváradi Egyetem, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem- projekt 
partnerek(beneficiary) a Salvamont Salvaspeo Megyei Szolgálat, amelyet jogi úton a Bihar 
megei Helyi Mentősök, a Crisana sürgősségi Vezetőség, a Tisza István Kórház –társított 
partnerek( associated partner)-Bihar megye helyvidékében, a hozzáférés és fejlesztése az 
egészségügyi szolgálatnak, az orvosi beavatkozások esetén, sürgősségi esetekben, Full 
Aplication fázis. 



3.Cikkely: elfogadják a Margitta munícipium önálló hozzájárulását 5367,00 euró, 2%át 
képviselve a figyelembe vehető összegének, amely a projekt társfinanszírozását illeti és az 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztését illetően, az orvosi beavatkozások esetén, sürgősségi 
esetekben, Full aplication. 

4.Cikkely: biztosítani fogják az összes szükséges eszközt a projekt implementálását illetően, a 
visszatérítés feltételeinek, az utólagos visszafizetésnek a strukturális eszközöknek. 

5.Cikkely: felhatalmazzák a polgármestert, Pocsaly Zoltán-Ladislau-t, hogy aláírja az összes 
szüksége aktusokat, Margitta munícipium nevében, a szükséges aktusokat a finanszírozási 
kérés a benyújtásra a szükséges dokumentumok finanszírozására. 

6.Cikkely: a jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
munícipium polgármesterével, Bihar megyei Helyi Tanáccsal, Margitta munícipium dr Pop 
Mircea Kórházzal, kifüggesztésre, dossziéba. 
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