
Margitta munícipium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Bizonyos  belterülethez  tartozó földterületek a Margitta municípium közterületébe történő átmenése. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2018.augusztus 10-én. 

Figyelembe véve a Kadaszter osztály, a Technikai vezetőség keretén belül kiállított szakjelentést, 
2018.08.06/5399-ből. 

A kedvező véleménye a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság, a Helyi Tanácson belül. 

A 1998/213-as Törvény, amely a jogi rendszerét képviseli a köztulajdon adminisztrálásnak, későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel. 

A 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének, 2. bekezdése c. pontja és 5-ös 
bekezdése,  későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel,  

Margitta municípium Helyi Tanácsa 

 

Határoz, 

1.Cikkely: elfogadják a  következő területek köztulajdonba vételét:  

1. 16530/ 70921 négyzetméternyi rész, 2231/9-es Topo számmal, amely a Telekkönyvbe 101472( 
5866)-os számmal van beiktatva- belterület Margitta municípiumban, Progresului utcán. 

2.-6121/6539 négyzetméternyi rész, 2219-es topo számmal ellátva, a Telekkönyvbe 100685(1147)- 
Unirii utcán , Margitta belterületében levő területnek. 

3.3845 négyzetméterni terület, 2225-ös topó számmal, amely nincs a Telekkönyvbe beírva, (OCPI 
igazolás, 82237/12.07.2018) 
4.6585 négyzetméternyi terület, 2222 toposzámmal, nem telekkönyvezett,( OCPI igazolás, 
53740/21.09.2009) 

5.27320 négyzetméternyi terület, 2211-es toposzámmal beiktatva, nem beiktatva a telekkönyvbe,( 
OCPI igazolás, 8851/RGI/06.11.2014) 

6.a 47260 négyzetméter, 2212-es toposzámmal, a Telekkönyvbe nem beírva( OCPI igazolás, 82237/ 
12.07.2018) 

7.1852 négyzetméter terület, a 2204-es toposzámmal, amely a Telekkonyvbe nem volt beírva( OCPI 
igazolással, 3158/10.03.2005) 

8. 14548 négyzetméternyi terület, 2205-ös toposzámmal, amely a Telekkönyvbe nincs beírva( OCPI 
IGAZOLÁSSAL, 3158/10.03. 2005) 

9. a 7406 négyzetémternyi, 2205-ös toposzámmal , amely nincs a Telekkönyvbe beírva( OCPI 
igazolás, 3158/10.03.2005) 



10.az 5906 négyzetémternyi terület, amely 2206-os toposzámmal, nincs betelekkönyvezve( ocpi 
igazolás, 3158/10.03.2005) 

11. az 565 négyzetémternyi, 2216-os toposzámmal, amely a telekkönyvbe 1146os számmal lett 
beiktatva. 

2.Cikkely: a Telekkönyvbe való beiktatással  a Technikai vezetőséghez tartozó  Kadaszter osztályt 
bízzák meg. 

3.Cikkely : a Telekkönyvbe való beiktatás után közlik a Bihar Megyei Tanáccsal a jóváhagyott 
változtatásokat. 

4.Cikkely: A jelen határozatot közlik: Margitta municípium polgármesterével, a Bihar megyei 
Prefektúra Intézményével, a Technikai Osztály Kadaszter osztállyal, a Köz és magántulajdont 
adminisztráló Osztály, dossziéban, kifüggesztésre. 

Gyűléselnök:          Ellenjegyzi: 

Maries Mihaela         jr. Demeter Cornelia 

 

Margitta 

2018.08.10/103 

Elfogadva  15 szavazattal, a jelelenlévő 15 tanácsosból 

 

 


