
Margittai Munícpium Helyi Tanácsa 

Határozat 

 
A Margitta belvárosában a Salcamilor utca, 10-es szám alatt található, 21072 négyzetméter, 103476-os 
CF számmal és 103476-os Kadaszterszámmal ellátott föld megvásárlásáról.. 

A Margittai Munícipium Helyi Tanácsa rendes ülésre gyűlésre ült össze, 2018.01.30-án. 

A 215/2001-es Közigazgatási Törvény 36-os cikkének 2. bekezdése, c alpontja, 123-as cikk 1. 
Bekezdése szerint, a Polgári Törvénykönyv 863-as cikkének a pontja értelmében. 

	
figyelembe véve az engedélyezett Majer Magdolna hölgy ANEVAR ingatlanértékbecslő  
képviselője által készített értékelési jelentést és a tárgyalási értekezlet330-a 
számú/2018.01.16-os  számú jegyzőkönyvét. 

Figyelembe véve a 410/2018.01.16-os szakjelentését, amelyet Platona Bianca jogi tanácsadó 
állított ki.  

Margittai Munícipium Helyi Tanácsa 

Határozza: 

1 Cikk: elfogadja az engedélyezett Anevar értékelő által készített értékelő jelentést, amely a 
belterületben levő 21072 négyzetméteres területen,103476-os Cf számmal ellátott, 103476-os 
Kadaszterszámmal,103475-ös Cf számmal ellátott Salcamilor 10-es szám alatt található 
földterületre 210.000 euró értéket állapít meg, amelyet az 1. melléklet ír elő. 

2. Cikk:Engedélyezik a  21072 négyzetméteres területen, 103476-os Kadaszterszámú,103475-
ös TK számmal ellátott Salcamilor utca 10-es szám alatt található földterület megvásárlását, a 
Multimec SA cég tulajdonából, mely cégnek jogi felszámolója a Sc Crist Vest Audit SPRL. 
Nagyvárad. 

3.Cikk: Elfogadják az eladási árat, a 110.000 euró értékben  amely a kifizetés napján érvényes 
BNR árfolyam lesz lejre átszámítva a 330/ 2018.01.16, számmal iktatott alkujegyzőkönyv 
alapján, mely jelen határozat 2-es számú mellékletét képezi. 

4. Cikk: Margitta munícipium vállalja, hogy 2018. március 1-t maximális fizetési határidőként 
állapítja meg.   

5 Cikk:   : Megbízzák Margitta polgármesterét, Pocsaly Zoltán-Ladislau-t, a földterület 
megvásárlásárlását illetően a hiteles szerződés megkötésére, a Margittai Munícipium Sc 
Multimec Sa, csődbe jutott cég, a felszámoló képviselője és a Sc Crist Vest Audit SPRL, 
Székely Maria Georgeta között   

6. Cikk: felhatalmazzák Margitta munícipium polgármesterét, Pocsaly Zoltán Ladislau-t, hogy 
a fent említett adás-vételi szerződést írja alá. A közjegyzői díjakat a vásárló fél állja. 



7.   A jelen határozatban szereplő megvásárolt földterület a Margitta munícipium Köz és 
magántulajdonát fogja képezi, abban az értékben, mely az adás-vételi szerződésben rögzítve 
van. 

8.Cikkely: A jelen határozatot közlik: Margitta munícipium polgármesterével, a Bihar megyei 
Prefektúra Intézményével, a Költségvetési-Könyvelőségi osztállyal, a Jogi osztállyal, 
kifüggesztve a polgármesteri hivatalnál. 
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