
Bihar megye          Ellenjegyzi: 
 

Margitta municípium      Demeter Cornelia jegyző 
 

Határozat 
 

A 2018.04.25-i rendes ülés napirendi pontjainak és az azelőtti ülés jegyzőkönyvének 
elfogadására. 
 
A Margitta Municípium Helyi Tanácsa összeült 2018.április 25-én rendes ülésre 
Figyelembe véve a polgármester, 2018.04.19./ 149-es rendelkezését, amely a Helyi Tanács 
összehívását illeti rendes ülésre. 
A 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 45-ös cikkelyével összhangban, újrakiadva, 
későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 
 

Rendelkezik: 
 

1. Cikkely: Elfogadják a következő napirendi pontokat, amely rendelkezés tartalmazza a 
következőket: 

 
1. Határozattervezet az egyetem előtti oktatási egységek hálózatának jóváhagyásáról a 

Margitta municípium területi egysége szintjén, 2018-2019-es tanévre. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: A szociális, oktatási, egészségügyi, vallási és szociális 

védelemért felelős bizottság 
2. Határozattervezet a Margitta municípium 2018-as bevételi és kiadási költségvetésének 

helyesbítéséről 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau 
Jóváhagyási nyilatkozat: Pénzügyi és költségvetési Bizottság 
 

3. Határozattervezet a Margitta municípium helyi költségvetéséből eredő adók és 
fennálló illetékek  fizetésére vonatkozó eljárásról  
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester  
Jóváhagyási nyilatkozat: Pénzügyi és költségvetési Bizottság 
 

4. Határozattervezet a Mezőgazdasági Nyilvántartásban megállapított illetékekről a  
mezőgazdasági termékekre vonatkozó tanúsítvány kiadásáért és forgalombahozatali 
tanúsítványért 

5. Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

6. Határozattervezet a Kardos Judit Julianna 1/981-es számon 2018.03.09-én beiktatott 
kérvényének megvitatására, amely 243/255/2016-os számú dokumentum. 



7. Határozattervezet a technikai- gazdasági mutatókat tartalmazó dokumentáció 
elfogadásának, amely a Nemzetközi Octavian Goga Kollégium 0-8 osztályos  
oktatási infrastruktúrájának rehabilitásását, kiterjesztését és felszerelését illető 
projektre vonatkozik. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdont adminisztrációs Bizottság 

8. Határozattervezet a a Nemzetközi Octavian Goga Kollégium 0-8 osztályos  
oktatási infrastruktúrájának rehabilitásását, kiterjesztését és felszerelését illető projekt 
elfogadására és az ezzel a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyása. 
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs Bizottsága 

9.  Határozattervezet a változtatását és kiegészítését a 2015.01.29-ben meghozott 8-as 
számú Helyi Tanácsi Határozatnak, amely a Margitta municípium helyi fejlesztési 
stratégiáját illeti, 2014-2020-as időintervallumra. 

Kezdeémnyező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester 
Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság 
 
3.Cikkely: Elfogadják a jegyzőkönyvét az  ezelőtti ülésnek írott formában, mellékelve. 
4.Cikkely: A jelen határozatot köztudomásra hozzák, kiírva a polgármesteri hivatal 
weboldalára. 
 
 
Ülésvezető elnök:        Ellenjegyzi: 
Dragomir Cristian      Demeter Cornelia mun. jegyző 
          
 
Margitta 
2018.04.25/48 

Elfogadva 15 szavazattal, a jelenlévő 15 tanácsosból 


