
Margittai municípium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Amely elfogadását illeti a helyszíntervnek és az elhatárolása az ingatlannak, amely a 
szétválási javaslatot illeti a 403-as kadaszterszámmal, a C.Republicii 1-es szám alatt és 
elfogadása az ingatlan átírására, mely 1218 négyzetméternyi területnek, köztulajdonból 
magántulajdonba, a beruházási cél érdekében ,,Autóbusz állomás Margittán, Bihar 
megye’’. 

 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésére, 2019.november 28-án. 

Figyelembe véve a 8197-es elfogadó szakjelentését, 2019.11.18-ból, a 85/2019.11.4-i 
urbanisztikai igazolását, melyet 8298/2019.11.20-i szakjelentés regisztrál be, amelyet a 
Margitta-i adminisztratív területi egység jegyzője, Demeter Cornelia, a kadaszter 
dokumentáció, melyet Koncz Topogeo Srl adott ki, a 693-702-es cikkelyének előírásai, a 
Civil Kódjának, ugyanúgy, mint a 361-es cikkelye az 2019-es /57 Közigazgatási Törvényből, 
az elfogadási jelentése az adminisztratív bizottságnak a köz és magántulajdont adminisztráló 
bizottságnak, az Urbanisztikai és a Jogi Bizottságnak. 

A2019-es/ 57 Sürgősségi Kormányrendelet 129-es cikkelyének  bekezdése, 2.bekezdésének c 
pontja, 136-os cikkelyének 8-s bekezdése összevonva a 139-es cikkely 3-as bekezdésének G 
pontjával és a 196-os cikkely 1. Bekezdésével. 

Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják a helyszíntervét és az elhatárolását az ingatlannak, amely a szétválási 
javaslatokat illeti a következőképpen: 

Aktuális állapot 403-as kadaszterszám5065 négyzetméter 

A szétválás után 3847 négyzetméter, udvar, épület. 

2.parcella 1218 négyzetméter szabad területe az autópályának. 

2.Cikkely: elfogadása az átíratását illetően az 1218 négyzetméternyi területnek, új 
kadaszterszám, mely a Telekkönyvbe 102376-os számmal iktatva Margittán, 403-as 
kadaszterszámmal, 2.parcella, a Margittai munícipium köztulajdonát illetően, a beruházási 
megvalósításának időtartamára, autópályaudvar létesítésére, Margittán, Bihar megyében. 

3.Cikkely: a megfelelő módosítása a Margittai munícipium köz és magántulajdonának. 

4.Cikkely:ingyenes jogának létrehozása, az ingatlannak 2.es parcella 1218 négyzetméter, a 
Calea Republicii 1-es, Bihar megye, a Fenntartható Fejlesztési Társaságot illetően, Bihar 
megyében, a jelen mellékletben előírt feltételnek, a jelen határozat szerint. 

5.Cikkely: a megvalósításával megbízzák a Technikai Osztályt. 



6.Cikkely: megbízzák Pocsaly Zoltán Ladislau polgármestert, hogy írja alá az 1-es 
mellékletben szerepelt aláírását. 

 

7.Cikkely: A jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, a Technikai 
osztállyal, a Kadaszter osztállyal, Margitta munícipium polgármesterével, dossziéba. 

139/2019.11.28 

 

Ülésvezető elnök:       Ellenjegyzi: 

Pop Viorel       Demeter Cornelia mun.jegyző 

 

15 összeült tanácsos közül 15-en szavaztak mellette. 

 


