
Margittai municípium Helyi Tanácsa 

Határozat 

A használati jog létrehozására, a 104711-es kadaszter számú, és a telekkönyvbe 104711-
es számmal és 104712-es kadaszterszámmal, amely a telekkönyvbe 104712-es számmal 
van beiktatva, amely Margitta municípium magántulajdonát képezik, a SC. Agrilinc Srl 
felé, elhelyezésére bizonyos geotermikus víz vezetéknek, ennek a teljes hosszára, a 
Margitta municípium hotel, a T.Vladimirescu 178-as szám. 

 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2019.február 28-án. 

Látván a Margitta municípium 2018.11.22/8092 elfogadási jelentését, ugyanúgy, mint a/ 
2019.01.17-i/357 okkifejtését. 

A szakjelentését a Technikai Vezetőség vezetőjének, Bisa Éva mérnöknőnek, amely 
2018.11.22-ből/ 8093 

A 2019.02.22-i/1232 kiértékelési jelentését, 2019.02.22-ből, amely a kiszolgált földhasználat 
hiánya, amelyet az EPI értékelő, ANEVAR engedélye, Hodisan Mihai Felician által 
kivitelezve. 
 
Figyelembe véve az Új Polgári Törvénykönyv 755-772-es cikkely előírásait, amelynek 
megfelelően a használat csak arra esik, akit megterhel egy ingatlan a használatra és az egyéb 
tulajdonosnak és épület hasznosságának, egyéb tulajdonosnak. 
 
A 1996-os/7-es Kadaszter Törvény 24-es cikkelyének, újrakiadva, későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel. 
A 2001-es/215 Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének 2.bekezdésének c pontja és 5-
ös bekezdésének a pontja alapján, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 
 
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Határoz: 
1.Cikkely: tudomásul veszi, elismeri az 1232-as számú kiértékelési jelentését, a kiértékelésre, 
amely földhasználati hiányban, kadaszter száma 104711 és 104712, amelyet az EPI 
kiértékelő, az ANEVAR, Hodisan Mihai Felician állít ki. 
2.Cikkely: elfogadják bizonyos földhasználati jog létrehozását, létesítését, amely bizonyos 
földterületek felhasználása, azaz 104711-es kadaszterszámmal, amely a Telekkönyvbe 
104711-es számmal és 104712-es kadaszterszámmal, amely a Telekkönyvbe 104712-es 
számmal lett beiktatva, köztulajdona Margitta municípiumnak, a Sc. Agrilinc Srl-nek , a 



csővezeték föld alatti áthaladásának jogához, a teljes hosszra, amely a T.Vladimirescu 178-as 
szám alatt elhelyezkedő Hotel, az ábrának, amely a jelen határozat szerves részét képezi. 
 
3.Cikkely: A birtokosnak a következő feladataik vannak: 
-engedélyezzék a törvény értelmében a vezetékek lefektetését és az ingyenes rácsatlakozását. 
viseljék a költségeket és a szolgáltatás megőrzésére, a munka kivitelezésére, megvalósítására, 
amelyek szükségesek a kiaknázáshoz, nem lévén engedélyezvén azok a munkálatok, amelyek 
nem képezik a használati jogot.  
-használata a földterületnek, hogy eredeti állapotába hozzák, autentikus úton köttetik meg, a 
megsemmisítés büntetésével.  
5.Cikkely: megbízzák, felhatalmazzák Margitta municípium polgármesterét, Pocsaly Zoltán 
Ladislau polgármestert, hogy írja alá a szolgalmi jog megállapításáról szóló egyezményt. 
6.Cikkely: a jelen határozatot közlik: a Sc. Agrilinc Srl-vel, a Technikai vezetőséggel, a Köz 
és magántulajdont adminisztráló osztállyal, Margitta municípium polgármesterével, a Bihar 
megyei Prefektúra Intézményével, dossziéba. 
 
Ülésvezető elnök:      Ellenjegyzi: 
Nagy Gabriella     Demeter Cornelia mun. Jegyző 
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16 helyi tanácsos közül, 16-an szavaztak mellette. 


