
Переклад з угорської мови на українську мову 

 

Від мера м. Кішварда 

м. Кішварда, вул. Сент Ласло, 7-11. 

Тел.: 45/500-751 

 

№ 1/1452/2015 

 

Предмет: надсилання рішення про участь у заснуванні 

Європейського територіального об’єднання  

з обмеженою відповідальністю «Тиса» 

 

Додаток: 1 шт. Рішення № 232/2015. (ІХ.29.) ÖKT 

 

Самоврядування області Саболч-Сатмар-Берег 

Обласна рада 

 

панові Голові Шестак Оскару 

 

м. Ніредьгаза, 

пл. Ховшок, 5. 

4400 

 

Шановний пане Голово, Шестак Оскар! 

 

 Додатком надсилаю Вам Рішення № 232/2015. (ІХ.29.) ÖKT Міської ради м. 

Кішварда від 29 вересня 2015р. про участь у заснуванні Європейського територіального 

об’єднання  з обмеженою відповідальністю «Тиса», з метою використання. 

 

 

м. Кішварда, 30 вересня 2015р.  

 

  З повагою, 

      /підпис/ 

        

 

Кругла гербова печатка: 

Мер м. Кішварда 



Рішення 

депутатського корпусу Самоврядування м. Кішварда 

№ 232/2015. (ІХ.29.) ÖKT 

 

про участь у заснуванні Європейського територіального об’єднання  з обмеженою 

відповідальністю «Тиса» 

 

Корпус депутатів 

 

1. після ознайомлення із Угодою та Статутом Європейського територіального 

об’єднання з обмеженою відповідальність «Тиса», а також приймаючи їх умови 

щодо організації, роботи та фінансування заявляє, що бажає стати засновником у 

створенні Європейського територіального об’єднання з обмеженою 

відповідальністю «Тиса»; 

2. уповноважує мера підписати установчі документи та надає йому повне право у 

прийнятті рішень у необхідних юридичних та адміністративних питаннях; 

3. уповноважує мера бути повноправним представником Самоврядування м. 

Кішварда у Європейському територіальному об’єднанні з обмеженою 

відповідальністю «Тиса»; 

4. Самоврядування м. Кішварда забезпечує внесення його частини членського внеску 

у розмірі 5  000 Євро за 2015р., що буде пропорційно розділено між членами з 

Угорщини, а також членського внеску у розмірі, що визначатиметься щорічно 

рішенням Загальних зборів з бюджету міста на рахунок інших поточних витрат. 

 

Термін: негайно    Відповідальна особа: мер 

 

 

/підпис/       /підпис/ 

Лелесі тібор       д-р Барабаш Яношне 

мер        нотаріус 

 

 

Про рішення слід повідомити  

1. Відділ, що відповідає за Європейські територіальні обмеження Управління 

розвитку прикордонної економіки Міністерства зовнішньої економіки та 

закордонних справ Угорщини. 1027 м. Будапешт, наб. Бема, 47. 

2. Служба у Центральній Європі по допомозі транскордонним ініціативам, 1067 м. 

Будапешт, пр.-т Терез, 13. 

3. Спільне самоврядування м. Кішварда Відділ самоврядування та управління 

закладом 

4. Спільне самоврядування м. Кішварда Бюджетний, юридичний та податковий відділ 

 

 


