
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

 

Határozat 

A Margitta municípium belterületébe eső bizonyos földterületek, belefoglalása a Margitta 
municípium köz- és magántulajdonába. 

 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült 2018.03.29-re rendes ülésre. 

Figyelembe véve a kadaszterosztály szakjelentését, mint a helység belterületének, szabad 
tereinek vagy a járdák által elfoglalt területeknek, a zöldövezeteknek,  leltározási 
tevékenységének eredménye, hozzáférési mód, utca. 

Figyelembe véve a 2002/970-es Kormány rendeletet, a tanúsítását a közterületnek és a 
munícipiumnak, városnak és a közösségeknek, Bihar megyéből, 2. fejezet, 6. melléklet, utcák 
szomszédos járdákkal. 

Az 1998/213-as Törvény 8. cikkelye, 10. cikkelyének 2. bekezdése, amely a jogi szabályozása 
a közterületnek, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, az 1991/18-as Földtörvény 4,5 
és 6. cikkelye alapján, módosítása és későbbi kiegészítése az 1996/7-es Törvény előírásainak. 

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

Margitta municípium Helyi Tanácsa  

Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják a közterületbe illesztését a következő területeknek, járdákat képezve, 
hozzáférési utakat, zöldövezeteket, a Crinului negyedben. 

-515/1258 négyzetméter a 45/1-es topó számmal, amely a Telekkönyvbe 50-vel van beiktatva. 

-147négyzetméter, 46/1-es topószámmal, amely a Telekkönyvbe 1542-es számmal van 
beiktatva. 

-777 négyzetméternyi terület, 47/4-es topó számmal, 1542-es számmal beiktatva a 
Telekkönyvbe. 

-183 négyzetméternyi terület, 46/2-es topó szám, amely a Telekkönyvbe 1541-es számmal 
van beiktatva 

-171 négyzetméternyi terület, 47/6-os topó szám, amely 1541-es számmal van beiktatva a 
Telekkönyvbe. 

-298négyzetméter, 48/6os topó számmal, 1568-as Telekkönyvi számmal 



-158-as négyzetméter, 48/3-as topó számmal, 1568-as Telekkönyvi számmal, 

-608 négyzetméter, 49/4-es topó számmal, 48-as Telekkönyvi számmal,  

-526 négyzetméter, 49/3-as topó számmal, 1568-as Telekkönyvi számmal 

-203 négyzetméternyi, 49/1-es topó számmal, 1523-as Telekkönyvi számmal 

-453 négyzetméter, 50/6-os topó számmal, 498-as Telekkönyvi számmal 

-53 négyzetméter, 50/3-as topó számmal, 498-as Telekkönyvi számmal. 

2.Cikkely: Elfogadják az új kadaszterszám létesítését és a Telekkönyv megnyitását a 
következő területekre: 

Új 
kadaszterszám 

Kadaszter 
területe 
(m2) 

Régi 
topó 
szám 

Kvóta/teljes Telekkönyv Megjegyzések 

 4092 45/1 515/1258 
négyzetméter 

50.CF Margitta 
munícipium 
közterülete, 
amelyet, 
kommunikációs 
módokat és 
zöld övezeteket 
tartalmaz, a 
Crinului 
negyednek 
afferens. 

 

46/1 147 

Négyzetméter 

1542CF 

47/4 777 
négyzetméter 

1542CF 

  1541 CF 

46/2 

 

183 
négyzetméter 

1541 CF 

47/6 171 
négyzetméter 

1568 CF 

48/6 298 
négyzetméter 

48 CF 

48/3 158 
négyzetméter 

48 CF 

49/4 608 
négyzetméter 

1568 CF 

49/3 526 
négyzetméter 

1523 CF 



 

49/1 203 
négyzetméter 

498 CF 

50/6 453 
négyzetméter 

498 CF 

50/3 53 
négyzetméter 

 

3.Cikkely: elfogadják a közterületbe vételét a következő területeknek, amelyek járdákat, 
hozzáférési módot, zöldövezetet, a Garoafei negyedben: 
-26/561-es Kvóta, 58/8 topó szám, 101699-es CF számmal, Margitta 

-1469/24010 négyzetméter, 1473/2-es topó szám, amely a Telekkönyvbe 5220-es számmal 
van beiktatva. 

-171/299-es négyzetméternyi kvóta, 67/7 topó szám, 45-ös Telekkönyvi számmal. 

-683 négyzetméternyi terület, 68-as topó számmal, amely 45-ös Telekkönyvi számmal 

382 négyzetméternyi terület, 67/2-es topó szám, 2480-as Telekkönyvi számmal. 

-64/712-es négyzetméter, 71/4-es topó számmal, amely 44 Telekkönyvi számmal rendelkezik. 

-137/1001 négyzetméter, 57/6-os topó számmal, amely 103519-es Telekkönyvi számmal 
rendelkezik. 

-200 négyzetméternyi terület, 65/1-es topó számmal, amely a Telekkönyvbe 100202-es 
számmal van beiktatva. 

312/19690-es négyzetméternyi kvóta, 65/4-es topó számmal, 103363 Telekkönyvi számmal. 

74/3291 négyzetméter kvóta, 1137/2-es topó számmal, amely 104061-es Telekkönyvi 
számmal rendelkezik. 

1364 négyzetméternyi terület, 10/2 11/1-es topó számmal, amely 101766-os Telekkönyvi 
számmal rendelkezik (Magyarkécz) 

4.Cikkely: Elfogadják bizonyos kadaszterszámok létesítését és megnyitását a Telekkönyvbe, a 
következő területekre: 

 

 



Új 
kadaszterszámok 

Terület 
kadaszterszámnak(négyzetméter) 

Régi 
topó 
szám 

Kvóta teljes Telekkönyv megjegyzések 

 2932  

57/6 

137/1001 
négyzetméter 

  

58/8 

 

26/561 
négyzetméter 

 

 

1473/2 

 

1469/24010 
négyzetméter 

 

 

67/2 

 

171/299 
négyzetméter 

 

 

 

67/2 

 

 

 

68 

 

382 
négyzetméter 

 

71/4    

 

 

 

5.Cikkely: Elfogadják a következő területek magánterületbe adását, amelyek nincsenek a 
helyhatóság által befolyásolva: 



-200 négyzetméter, 65/1-es topó számmal, amely a Telekkönyve 100202-es számmal van 
beiktatva, ugyanúgy, mint  

-a 312/19690 négyzetméternyi kvóta, 65/4 topó számmal, amely a 103363- as Telekkönyvi 
számmal van beiktatva, a Litoralului utca, 4-es szám alatt, amelyre létesítve van az ipari és a 
várostervezési létesítmény, amely az 5778/2015.06.26-os, 5779/2015.06.26-os, 
1/74/10.10.2017-es koncessziós szerződés alatt van. 

-74/3291 négyzetméter, a 1137/2-es topószámmal, amely 104061-es Telekkönyvi számmal 
(28739), Margitta területén helyezkedik el az Aleea Tineretului után, és el van foglalva 
garázsok által, magántulajdona bizonyos magán személyeknek és az 2015.12.21/5506, 
2018.02.01/441, 1993.01.08/53 bérleti szerződés alatt. 

-1364 négyzetméternyi terület, 10/2, 11/1 topó számmal, amely 101766-os Margitta 
municípium Telekkönyvi számmal (950-Magyarkécz), terület, amely Margitta 
municípiumban található Magyarkéczben, és el van foglalva az épülettől (kereskedelmi 
terület), magántulajdon a SC. Prosoft Daniel SRL által, amelyik birtokolja és a használati 
jogát a területeknek, a C1, 101766-os bejegyzés szerinti. 

6.Cikkely: Elfogadják a kadaszterszámok létesítését és a Telekkönyvi számok megnyitását a 
következő területekre: 

Kadaszter 
terület( m2) 

Régi topó 
szám 

Kvóta/teljes Telekkönyv Megjegyyzések 

25 1137/2 19/3291 m2 104061 A Margitta 
munícipium 
magántulajdona, 
magán garázs, 
Aleea 
Tineretului 
utcán 

23 1137/2 29/3291m2 104061 magán garázs, 
Aleea 
Tineretului  

26 1137/2 35/3291 m2 104061 Magán garázs, 
Aleea 
Tineretului utca 

140 2239 150/5046 m2 Igazolás 
OCPI31013/19.03.2018 

Margitta 
munícipium 
privát tulajdona, 
Eroilor utca 

 



7.Cikkely: A határozat megvalósításával a Kadaszter osztályt bízzák meg, a Technikai 
Vezetőségből. 

8.Cikkely: A jelen határozatot közlik: Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
munícipium polgármesterével, a Kadaszter Irodával, a BCPI-vel, dossziéban. 

 

Gyűléselnök:          Ellenjegyzi: 

Horváth Sándor       Demeter Cornelia, mun. jegyző 

 

Margitta 

2018.03.39/42 

Elfogadva 14 tanácsos által, a jelenlévő 14 tanácsosból. 

 


