
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Amely bizonyos földterületeknek bekebelezését illetik Margitta municípium 
köztulajdonába, ugyanúgy, mint új kadaszterszámok létrehozása a területeken, amelyek 
utcákat jelentenek. 

 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2019. 01.30-ra. 

Figyelembe véve a Kadaszter osztály által kiállított szakjelentést, úgy, mint a Koncz Topogeo 
Srl által megvalósított kadaszteri dokumentációt. 

Az  1998-as/213-as Törvény 3-as cikkelyének 4-es bekezdése a VI.címe a 858-865-ös 
cikkelynek, amely köztulajdont illeti, az Új Civil Törvényből, a 1996/7Kadaszteri Törvény, 
későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

Összhangban a 2001-es/215Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének 2.bekezdésének c 
pontjával, 

Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják a közterületbe foglalását a következő területeknek, azaz a 
Telekkönyvbe bevezetését a topó számoknak,  a következő területeknek: 

1. 5058/5141 négyzetméternyi kvóta, 2081-es topó szám, a telekkönyvbe 41-es számmal 
iktatva, Margittán-tulajdonosa a Román Állam, B1 pozíció szerint, terület, amely Margitta 
municípium belterületébe esik-út(utca) 

2. 14211/28657 négyzetméter, 1470-es topószámmal, Telekkönyvbe 100772-es számmal 
beiktatva, területe a Román Államnak, B1. Pozíció, terület, amely Margitta municípium 
belterületébe esik, T. Vladimirescu utcán. 

3. 1737 négyzetméter, 2022/35-ös topó számmal 

4. 144 négyzetméter, 2022/36-os topó számmal, a Telekkönyvbe 1197es számmal, 
tulajdonosa Margitta municípium, a B1. Pozíció szerint, terület, amely Margitta municípium 
T. Vladimirescu utcán található. 

5. 31424 négyzetméternyi terület, 2245-ös topószámmal, nem telekkönyvezve( OCPIigazolás, 
134133/2018.11.20- terület Margitta municípium belterületéből, a T. Vladimirescu szám alatt. 

6.1788-as négyzetméteres terület, 1476-os topó számmal, amely a telekkönyvbe 813-as szám 
alatt van beiktatva, tulajdonosa a román állam, a B 13-14-es pozíció szerint, terület, mely 
Margitta municípium belterületébe esik, a T.Vladimirescu utcán. 



7.2122négyzetméternyi terület, 1475/2-es topó szám, amely nincs betelekkönyvezve( 
OCPI134133/2018.11.20- terület, amely Margitta municípium belterületébe esik, a T. 
Vladimirescu utcán, javasolják a köztulajdonba vételét 

8. 5976/15509-es négyzetméternyi, 2032-es topószámmal, amelyik nincs betelekkönyvezve( 
OCPI 134133/2018.11.20- terület, mely Margitta municípium belterületébe esik, a Closca 
utcán. 

9.406 négyzetméternyi terület, 1432/1-es topó számmal. 

10. 457 négyzetméternyi terület, 1433/1-es topószámmal, mindkettő az 517 –es telekkönyvi 
számmal, a tulajdonos Margitta municípium a B22-es pozíció szerint, terület, mely Margitta 
municípium belterületébe esik, a Revolutiei utcán. 

11. 10004/121318négyzetméternyi, amely 15/121-es topó számmal, a telekkönyvben 101523-
as számmal- tulajdonosa a Román Állam, a B1. Pozíció szerint, terület, mely Margitta 
municípium belterületébe esik, a Revolutiei, Eroilor és Mihai Eminescu utcán. 

12. 6060/24010-négyzetméter, 1473/2-es topó szám, amely 5220telekkönyyvi számmal, 
amelynek tulajdonosa a Román Állam, a B1 pozíció szerint, terület, mely Margitta 
belterületébe esik, az Eroilor utcán. 

2.Cikkely: a megadott táblázat szerint új kadaszterszámok létesítése( lásd a román nyelvű 
honlapon) 

3.Cikkely: a Technikai Vezetőség, Kadaszter osztályát bízzák meg a határozat 
megvalósításával. 

 

Ülésvezető elnök:        Ellenjegyzi: 

Nagy Gabriella      Demeter Cornelia mun. Jegyző 

12/2019.01.30 

15 helyi tanácsosból, 15 szavazott mellette. 


