
Margittai Helyi Tanács 

 

Határozat 

A Margittai Munícipium legelői üzemeltetési tervének elfogadása, a 34/2013-as Sürgősségi 
Kormányrendelet. 

A215/2001-es Helyi Adminisztrációs Törvényből a 45-ös cikkely első bekezdésének 
értelmében,  utólagos változtatásokkal és kiegészítésekkel együtt. 

A jogalapokat elemezve, az előírásokat illetően: 

A 215/2001-es  Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkének első, 2. Bekezdésének c 
alpontja, vonatkozva az 5-ös bekezdés a pontjára, a 6-os bekezdése a pontja, 18-as pontja, 
egyeztetve a 120-as cikkely, 123-as cikkely 1 bekezdésével és a 124-es cikkely és 115-ös 
cikkely 3-as és 5-ös, 7-es bekezdésével, újra kiadva későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel kapcsolatban. 

A  34/2013-as Sürgősségi Kormányhatározat 6-os és 9-es bekezdése, amely a szervezését, 
adminisztrációját és kiaknázását az állandó gyepterületeknek és a 18/1991-es földtörvény 
módosítását és kiegészítése alapján.  

A 34/2013-as Sürgősségi Kormányrendelet 4-től 6-os cikkéig és 8-tól 9-es cikkéig terjedő 
végrehajtási normativájuknak, amely a legelők szervezését, adminisztrálását és kiaknázását 
szabályozza a legelőknek és módosítását kiegészítve a 18/1991-es Földtörvénnyel, amelyet a 
1064/2013-as  kormány határozat szabályoz. 

A Mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter 544/2013-as számú rendelete, amely a 
módszertanát az állatokkal való optimális terhelés kiszámítását illeti a hektáronkénti legelőre. 

A Mezőgazdasági és vidékfejlesztési és a Közadminisztrációs miniszter 407/2.051/2013-as 
rendelete a keretbérleti és koncessziós szerződésre valamint legelőre vonatkozóan, amelyek a 
községek, munícipiumok, városok magán/közterületeire vonatkozik. 

Figyelembe véve a polgármester 477/2018.01.22-es számmal beiktatott szakjelentését, 
kezdeményező minőségbe,  

b) a szakjelentését a polgármester szakapparátusából, 431/2018.01.19-es számmal beiktatott 

 A Margittai Munícipium Helyi Tanácsa elfogadja a következő határozatot: 

1Cikk: A Margittai Munícipium legelői üzemeltetési tervének elfogadása, adminisztrálása a 
Margittai Munícipium Helyi Tanácsa által, a csatolt mellékletek alapján, amely a jelen 
határozat szerves részét képezi. 



2. Cikk: A legelők üzemeltetési terve, amely az 1 bekezdésben van megfogalmazva, képezve 
azt a közigazgatási  iratot, amelyen keresztül üzemeltetik a Margitta munícipium tulajdonában 
álló gyepterületeket. Ez az irat 10 évre szól. 

3 Cikk: Ezen határozatot nyilvánosságra hozzák a polgármesteri hivatal honlapján, 
kifüggesztik az információs táblára és közlik a Köz és Magántulajdon adminisztrációs 
Irodával, a Margittai munícipium polgármesterével és a Bihar Megyei Prefektúra 
Intézményével. 
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