Bihar megye
Margitta municípium
Helyi Tanácsa
Határozat
A köztulajdonban levő APIA igazgatásának átvételéről a Margitta Helyi tanács által.
Margitta munícipium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2018.május 31-én.
Figyelembe véve a 3519-es számú szakjelentést, 2018.05.24-ből, amelyben javasolják
az Arany János 101-es utca területén levő földterület és építmény, az Mf 38110-es épületből,
a 8.10.28-es klasszifikálással, amely terület 140 négyzetméter, adminisztratív épület, 110
négyzetméteres terület, mellékelve (fészer, kerítés, wc), a MF 38113.-as számú, beiktatása a
08.28.13.-as , a 80 négyzetméteren épített, terület, Mf 38113-as számmal, 8.28.13-as
klasszifikálási kód, 2500 négyzetméter udvar és terület, az Eroilor FN topó számmal, amely
300 négyzetméternyi terület, Margitta munícipium, 300 négyzetméternyi, a köztulajdonból, az
Eroilor utca, fn topó számmal, MFP 154486-os, az önkormányzat és a helyi önkormányzat
közigazgatási területén.
Ugyanúgy, mint a fizetési ügynökség és az Agrár beavatkozás- a Bihar megyei
Központ, a 2013.09.29/2254/9869-es és a 2018.03.21/505/2178-as számú, amely megmutatja
azt a szándékot, hogy lemondjon egyes épületekről, mivel azok nincsenek kihasználva.
A 9-es cikkely, a 1998/213-ból, amely a köztulajdont illeti és a jogi keretét ennek,
később módosításokkal és kiegészítésekkel.
A 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének, 2. bekezdése, 45-ös
cikkelyének 1. bekezdése és 115-ös cikkelye;
A jóváhagyási nyilatkozata a köz- és magántulajdont adminisztráló bizottságnak a
Helyi Tanácson belül.
Határoz:
1.Cikkely: Elfogadják azt a szándékot, hogy Margitta municípium átveszi a Bihar
Megyei Apia Központot és annak adminisztrálását, valamint a következő ingatlanokat, mint
közérdeket szolgáló javakat:
1. Terület és épület, amely az Arany János utca, 101. számon található, Margittán, 103973-as
kadaszterszámmal, 103973-as Cf számmal, amely a következő részekből áll:
- Épület: MF 38110 –es, klasszifikáló kód 8.28.10, amely 140 négyzetméternyi terület;
-Adminisztratív épület Mf 38112-es számú, klasszifikálási kód: 28.08., terület, amely 110
négyzetméter;
-Melléképületek (fészer, kerítés, WC), Mf 38113, kalsszifikálási kód 8.28.13, 80
négyzetméternyi terület
-Terület, Mf 38113-as, klasszifikálási kód 8.28.13, 2500 négyzetméter udvar
2.Terület, amely az Eroilor utcán helyezkedik el, FN 65/3-as topó számmal, MFP 154486,
300 négyzetméter.

2.Cikkely: Az 1-es cikkelyben említett (biztosított) területek, amelyeket átvesz Margitta
munícipium, közhasznú gazdasági és szociális szolgáltatások fejlesztése és megvalósítása
céljából.
3.Cikkely: a jelen határozat megvalósításával megbízzák a technikai osztályt, a közés magántulajdont adminisztráló bizottságot, a polgármester szakapparátusából.
(szakbizottságából)
4.Cikkely: A jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével,
Margitta munícipium polgármesterével, a Bihar megyei APIA-val, kifüggesztésre.
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Elfogadva 13 tanácsos által, a jelen levő 13 tanácsosból.
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