
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Amely az ANL Lakások Eladási Szabályzatának módosítását illeti, melyet a 2016.01.26/12-es 
Helyi Tanácsi határozat fogad el. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésére 2018.05.31-én. 

Látván a 2018.05.21/3417-es jóváhagyási szakjelentését, amelyet Burlibașa Ioana állított ki, mint 
a Lakhatási Osztály felügyelője, a speciális szakbizottság (komisszió) jelentését. 

Figyelembe véve: 

 az 1998/152-es Törvényt, újra kiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, amely a 
Nemzeti Lakásügynökség megalapítását illeti, Margitta municípium szintjén, 384 lakás, amelyek 
fiataloknak vannak fenntartva;  

a 2001/962-es Határozatot, amely a Metodológiai Normák elfogadását illeti;  a 1998/152-es 
Törvény előírásainak megfelelően, amely a Nemzeti Lakásügynökségre vonatkozik, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 

a 2003/585-ös Törvényt, amely Margitta várost municípiummá nyilvánítja; 

a 2001/351-es Törvényt a nemzeti földrendezési terve, IV. rész, a Helységek Hálózata;  

a 2017.06.27/151-es Törvényt, a 2017/30-as Sürgősségi Kormányrendeletet tekintve; 

 az 1998/152-es Törvény 8. cikkelyét, amely a Nemzeti Lakásügynökséget megalapítását illeti, a 
10. cikkely, 2. bekezdés g. pontját, ezt módosítják és a következő tartalma lesz: g) az eladás 
időpontjában, a családtagonkénti átlagos nettó jövedelem az utolsó 12 hónapban ne haladja meg 
az átlagjövedelem nettó értékének 100%-át; 

 a Goman Gheorghe úr kérvényét, amely Margitta municípium Polgármesteri Hivatalában a 
2018.04.10/1/1642-es iktatószámú okmány, ez a fiataloknak szóló, Nemzeti Lakásügynökség 
által épített lakások eladási árának megszabását illet; 

 a 2016.01.26/12-es Helyi Tanácsi határozatot. 

Összhangban a 2001/215-ös Törvény 36. cikkelyének 6. bekezdésének a betűjével, a 17. ponttal 
és 45. cikkelyének 1. bekezdése. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Határoz: 



1. Cikkely: Elfogadják a 2016.06.26/12-es Helyi Tanácsi határozat 3.5. cikkelyének módosítását, 
amely az ANL lakások eladásának szabályzatát illeti, ennek tartalma a következő: az eladás 
időpontjában, a családtagonkénti átlagos nettó jövedelem ne haladja meg a nemzeti átlagjövedelem 
nettó értékének 100%-át és ez a Statisztikai Nemzeti Hivatal által kiadott a statisztikai közlöny 
utolsó hónapjára vonatkozó részben található meg. 

2. Cikkely: A jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
municípium Helyi Tanácsával, a Lakások Osztállyal, kifüggesztésre, dossziéba. 

 

Gyűléselnök:         Ellenjegyzi: 

Horváth Sándor       Demeter Cornelia, mun. jegyző 

 

 

Margitta 

2018.05.31/70 

Elfogadva 14 tanácsos által, a jelen lévő 14 tanácsosból.  

 


