
 
SZATMÁR MEGYE   
VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
 
     45/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 

kataszteri és parcellázási dokumentációk elfogadásáról  
 
 

           A Szatmár megyei Vetés község Helyi Tanácsa a 2018. október 30-ra összehívott 
rendes ülésén,  
          tekintettel:            
 a 4902/2016-os számú műszaki dokumentációban foglaltakra, amelyet Făt Nicolae 
mérnök állított össze, továbbá az 5272A/2017-es számú műszaki dokumentációkban 
rögzített adatokra, amelyet szintén Făt Nicolae mérnök állított össze 
 valamint a határozattervezetben rögzítettekre a határozattervezetben előterjesztett 
indítványra, amelyet Vetés község polgármestere kezdeményezett, a szakjelentésre, 
valamint Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jelentésére, 

 az aktualizált 18/1991-as számú Földtörvény 36. cikkely (1) bekezdésben foglalt 
rendelkezésekre, 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 21. cikkelyének (1) bekezdése  a 36. cikkely (2) bekezdés c) 
betűje értelmében, továbbá a 7/196-os számú törvény 25. cikkely (2) bekezdés alatti 
rendelkezésekre, amelyet aktualizáltak, valamint a az Országos Kataszteri Hivatal 
igazgatója által kiadott 700/09.07.2014-es számú Rendelet 134. cikkelyében foglaltakra, és 
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-
es számú Törvény 45. cikkely (3) bekezdés alatti előírásoknak megfelelően, 
 

ELHATÁROZZA: 
 

       1. cikkely a) Jóváhagyásra kerül a 101756-os helyrajzi szám alatti parcella, 
ténylegesen 13.528 négyzetméter szétválasztása két tételben 1 tétel-1892 négyzetméter 
és 2 tétel-11635 négyzetméter felületekre, a csatolt dokumentációban levő adatoknak 
megfelelően.         
         b) Vetés község magánvagyonába bekebelezésre kerül az 1. tétel szerinti 1892 
négyzetméter terület.  
 
        2. cikkely a) Jóváhagyásra kerül a 101762-es helyrajzi szám alatti parcella, 
ténylegesen 2360 négyzetméter szétválasztása két tételben 1 tétel-1360 négyzetméter és 
2 tétel-1000 négyzetméter felületekre, a csatolt 2. számú dokumentációban levő 
adatoknak megfelelően.         
          b) Vetés község magánvagyonába bekebelezésre kerül 1 tétel szerinti-1360 
négyzetméter és 2 tétel szerinti-1000 négyzetméter területek 
 
 
 
 



 
 
 
        3. Cikkely Jóváhagyásra kerül a fent meghatározott területnek a közigazgatási úton 
való bejegyzése a Telekkönyvbe, mint Vetés község magántulajdona. 
 
       4. Cikkely  A Tanács meghatalmazza Vetés község polgármesterét Ilyés Gyulát, hogy 
a Telekkönyvben való bejegyzéshez szükséges indítványokat kezdeményezze a 
közjegyzőnél.  

 
 
              Vetés község, 2018., október 30-án 
 
 
 

 
 Üléselnök,                                    Ellenjegyzem, 

KISS ETELKA                                                             Anca-Maria Pop  
                jogász  községi jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. és 
98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 
Hivatalban levő tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 12, hiányzó tanácsosok száma – 3, mellette 
szavazók száma – 12, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 
 


