
Margittai Muncipium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Figyelembe véve az ANL lakások prioritási listájának elfogadását, amelyet 2017 és 2018-ban 
bocsátottak ki és amelyet addig adnak ki, ameddig az új prioritási Listák nem kerülnek 
elfogadásra a Helyi Tanács által. 

 

A Margittai Helyi Tanács összeült rendes ülésre, 2018.január 30-án. 

Figyelembe véve az 520/2018.01.23 számon bejegyzett szakjelentést, amit Burlibasa Ioana, a 
lakásállomány felügyelője állít ki, a 962/2001-es Kormányhatározatot és a 152/1998-as 
Törvényt, ami az ANL lakások megállapítására, a 177/29.11.2017-es Törvényt, amely az 
elbírálás, elemzést illeti a lakásígénylés kérvényre, kezelésre,  kiaknázására és kiadására 
ezeknek. A 2-es határozatot,  2018.01.15-ből a Szociális Bizottság elemzési és elbírálási 
munkáját illetően az ANL lakásokra vonatkozóan, a 152/1998-as Törvényt alapul véve, az 
ANL lakások megalapítására vonatkozóan, a lakás ígénylésre jogosultak illetve nem 
jogosultak, az A pontban feltüntetett kritériumoknak megfelelően( környezet-3.Melléklet, a 
177/2017-es Helyi Tanácsi Határozatból, 515-ös jegyzőkönyv 2018.01.23-ból, a Szociális 
Bizottság elemzési és megoldási jegyzőkönyve, amely a lakásígénylési kérvényt illeti, a 
152/1998-as Törvényt alapul véve, amely az ANL lakások megalapítását illeti, a szakbizottság 
értesítési jelentésének alapján. 

A 45-ös cikk, 1. Bekezdése és a 115-ös cikk b pontja, a 215/2001-es Törvényből, a Helyi 
Közigazgatásról. 

 

Határozza: 

1 Cikk: Elfogadják az ANL lakások prioritási listáját, 1 szobával, amelyet 2017 és 2018-ban 
adtak ki, és amelyet kiadnak az új prioritási listának összeállítását és elfogadását követően, a 
Helyi Tanács által. 

2.Cikk: Elfogadják az ANL lakások prioritási listáját, 2 szobával, amelyet 2017-ben és 2018-
ban adtak ki, és amelyet kiadnak az új prioritási listájának összeállítását és elfogadását 
követően, a Helyi Tanács által. 

3. Cikk: Elfogadják az ANL lakások prioritási listáját, 3 szobával, amelyet 2017-ben és 2018-
ban adtak ki, és amelyet kiadnak az új prioritási listának összeállítását és elfogadását 
követően,  a Helyi Tanács által. 

4.Cikk: A jelen határozatot közlik a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, a Margittai 
Munícipium polgármesterével és a Lakóegységek osztálya, kifüggesztésre. 

 



Ülésvezető:        Ellenjegyzi: 

Dragomir Cristian       Demeter Cornelia jegyzőnő 

9-es Határozat, 2018.01.30 


