
Margittai munícipium Helyi Tanácsa 

Határozat 

A  195-ös számú pozíció, a Closca utca, a következő pozíciók elfogadására:a 218-as 
pozíció, a N.Balcescu utcán, a 209-es pozíció, a Ion L.Caragiale utcán, leltára a 
javaknak, amelyek Margitta munícipium privát tulajdonába tartoznak. 

 

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

Figyelembe véve a Margitta-i munícipium szakjelentését, kezdeményező minőségben 8300 
szám alatt, 2019.11.20-ból: a szakjelentés,  8312/2019.11.20-i iktatva, amelyet Socaciu Calin 
Viorel, a kadaszterosztály mérnöke, alapterve és elválasztása az ingatlannak, amelyik a 
Closca utcát, a N.Balcescu és az I.L.Caragiale utcát képviseli, az elfogadó szakjelentését a 
köz és magántulajdon Bizottságnak. 

Figyelembe véve az 548/1999-es Kormányhatározat előírásait, amely a Technikai normák 
elfogadását illeti, a leltári javak összeállítása, amelyek a városok, községek, munícipiumok 
köztulajdonát illetik. 

Figyelembe véve a Helyi Tanács 35/1999-es számú határozatát, amely eltulajdonítást illeti a 
Javak leltárának, amelyek Margitta munícipium köztulajdonát képezi, módosítással és 
kiegészítésekkel. 

Látván a 630/2011-es Kormányhatározatot, melyet módosít és kiegészít a 6-os melléklet- a 
javak leltára, amelyek Margitta munícipium köztulajdonát illetik. 

Az 57/2019-es Sürgősségi Kormányhatározat 129-es cikkelyének 1. Bekezdése, 2. 
Bekezdéssének c pontja, 139-es cikkelyének 1. Bekezdése és 3-as bekezdésének g pontja, a 
286-os cikkely 4-es bekezdésének melléklete és a 289-es cikkelye, a Közigazgatási 
Törvénynek. 

Határoz 

1.Cikkely: elfogadják a javak leltárának pozícióját, amelyek Margitta város köztulajdonához 
tartoznak, amelyet eltulajdonítottak, elsajátítottak  a 35/1999-es Helyi Tanácsi határozaton 
belül, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

-a 195-ös pozíció, az azonosító elemek oszlop, a következő tartalommal rendelkezik: 

-Teljes terület=6152 négyzetméter, amelyik áll a 2234/3-as topó számmal a területe=372/2161 
négyzetméter  és 15/72-es terület= 5780/7157 négyzetméter. 

-a 218-as pozíció. Azonosító elemek oszlop, a következő tartalommal rendelkezik: Teljes 
Terület=21.181 négyzetméter, amely 366/2 topó számú, terület 68/173 négyzetméter, topó 
szám 366/4, Terület 543/1180 négyzetméter, topó számú 366/5, terület 79/299 négyzetmétr, 
topó szám 1476/1, terület 19755/126638 négyzetméter, topó szám 430/1, terület 420/1075 



négyzetméter, topó szám 472, terület 90/223-as négyzetméter, topó szám 2295, terület 24/464 
négyzetméter, topó szám 2296/1, terület 18/539 négyzetméter, topó száma 2293, területe 
140/923 négyzetméter, topó szám 2294, terület 44 négyzetméter. 

A 209-es pozíció azonosító eleme oszlop, a következő tartalommal rendelkezik: Teljes 
terület=12.198 négyzetméter, amelyik formálva van: a 2248-as topó szám/2S=618/2367 
négyzetméter, 2267 Terület 205/1338 négyzetméter 2268-as topó  szám, terület= 202/852 
négyzetméter, 2255 topó szám, területe 5781/11268 négyzetméter, 2253as topó szám/10, 
Terület 2660/9481 négyzetméter, topó száma 2273/9, területe 225 négyzetméter topó szám 
2252 Területe=248/518 négyzetméterny, topó szám 2253/9, terület 182/1284 négyzetméter, 
topó száma 2253/24, amelyik nincs beírva a Tekekkönyvbe,  Telekkönyve 1876/2122 
négyzetméter, topó száma 2253/11 Terület, 201/11509. 

 

2Cikkely: elfogadják a kadaszterszámok létrehozását, a technikai-kadaszteri dokumentáció 
előállítására, a lebontáshoz, három  utcáknak, amelyek magukba foglalják a kommunikációs 
utakat, járdákat, zöld övezeteket, a következőképpen: 

3.Cikkely: A jelen határozat szerves részét képezi a Technikai Vezetőséget, a Kadaszter 
osztályt, az ingatlanhirdetések elérése érdekében. 

4.Cikkely: a jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
munícipium polgármesterével, a Technikai vezetőséggel/ Kadaszter osztállyal. 

 

 

140/2019.11.28  

15 helyi tanácsos közül 15-en szavaztak mellette. 

 


