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     67/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 

a 722-es szám alatt telekkönyvezett, 1459/11-es helyrajzi számú telek 
megosztásáról, bekebelezése kataszteri dokumentációinak elfogadásáról 

             
 
       Vetés község Helyi Tanácsa, 2016., november 29-i rendes ülésén,  
       figyelembe véve a szakbizottsági jelentést, valamint a Vetés község polgármestere 
által kezdeményezett határozattervezetben és a polgármester indokló előterjesztésében 
foglaltakat, valamint Vetés község Helyi Tanácsa keretében működő szakosztály 
jelentését; 

    Kielemezve az 5007/28.09.2016-es számú kataszteri dokumentációt jóváhagyás 
végett, 

    Figyelembe véve a 24/2000 aktualizált törvényt a jogszabályok kibocsátásának 
törvényi módozatairól, 

    Szem előtt tartva a polgári törvénykönyv 879-es cikkelyének (2) bekezdésében 
foglaltakat, és a 880-as cikkelyt, valamint a 132-es számú cikkely előírásait 
700/09.07.2014-es számú Rendeletből, a telekkönyvbe való bejegyzés jóváhagyásáról 
hozott Szabályzat értelmében, amelyet megerősít a 7/1996-os számú aktualizált törvény 
az ingatlanok kataszterei bejegyzéséről és közzétételéről 
         a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés „c”, az (5) bekezdés (1) 
betűje alattiakban foglaltak, a 45-ös cikkely (3) bekezdésében foglaltak alapján, 
 

ELHATÁROZZA : 
 

1. Cikkely Elfogadja a megosztást tartalmazó kataszteri dokumentációt, amelyet 
Făt Nicolae engedélyezett topográfus állított össze, és amelyet a Telekkönyvi 
Hivatal láttamozott, 54246/18.10.2016-os számmal, amely szerves része jelen 
határozatnak.  

2. Cikkely Jóváhagyja a 1459/11-es helyrajzi számú ingatlan megosztását, 
amelyhez 722-es számon telekkönyveztek, és amely a természetben Decebal 
faluban, Vetés községben levő telek, az alábbiak szerint:  

  1 parcella: 21440 m2 területen, 
3. Cikkely Utasítja a Szatmár megyei Telekkönyvi Hivatalt, hogy az előző 

cikkelyekben jóváhagyottakat telekkönyvezze. 
4. Cikkely Meghatalmazást ad Vetés község polgármesterének, hogy aláírja a 

megosztás hitelesített okiratát.  
5. Cikkely Jelen határozat végrehajtásával felruházza Vetés község 

polgármesterét, saját szakapparátusán keresztül. 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Cikkely Jelen határozatot tudomására hozzák Vetés község jegyzője által, a 

törvény által meghatározott határidőben, Vetés község polgármesterének, a 
szatmárnémeti Telekkönyvi Hivatalnak, és a Szatmár megye Prefektusi Hivatalának 

 
 

    Üléselnök,                      Ellenjegyzem, 
                BIRO ATTILA                               Anca-Maria Pop jogász  
           községi jegyző. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 13, mellette szavazott 13, ellene szavazat 0, 
tartózkodás 0 szavazat. 
 
 
 
 


