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70.számú HATÁROZAT 

a Kolozs megyei Bács község Szucság település, számozás nélküli telkén, Kis bútorok és 

bútorelem gyártási csarnok-raktár.melléképület, portás fülke,totem,mikro víztisztító 

telep,kút, vízgyüjtő medence, kerítés és közművek építése beruházáshoz szükséges- 

Részletes Urbanisztikai Terv kidolgozása és építési engedély beszerzéséhez szükséges 

dokumentumok -utcai bekötés a településhez, a PUG-Általános Urbanisztikai Tervben 

meghatározott profil szerinti közúti szabályozás, Bács község közterületein végzett 

közműhálózatokkal, csatlakozásokkal kapcsolatos munkálatokhoz szükséges Helyi Tanács 

beleegyezéséről  

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve Bács község polgármstere által előterjesztett határozat tervezetet, a Kolozs 

megyei Bács község Szucság település, számozás nélküli telkén, Kis bútorok és bútorelem 

gyártási csarnok-raktár.melléképület, portás fülke,totem,mikro víztisztító telep,kút, vízgyüjtő 

medence, kerítés és közművek építése beruházáshoz szükséges- Részletes Urbanisztikai Terv 

kidolgozása és építési engedély beszerzéséhez szükséges dokumentumok -utcai bekötés a 

településhez, a PUG-Általános Urbanisztikai Tervben meghatározott profil szerinti közúti 

szabályozás, Bács község közterületein végzett közműhálózatokkal, csatlakozásokkal 

kapcsolatos munkálatokhoz szükséges Helyi Tanács beleegyezésére vonatkozó, Kovacs 

Gyorgy mérnök úr, (urbanisztikai) szakértő által kiállított, 2018.08.06-i 1254/IV.számú 

indoklását; 

Az (r)1991.évi 50.számú Törvény, a (r) 2001.évi 350.számú Törvény, a helyi 

közigazgatást szabályozó, újraközölt 2001.évi 215. számú (r)törvény 36. cikkelyének 2) 

bekezdésének (c) része alapján; 

A helyi közigazgatást szabályozó, újraközölt 2001.évi 215. számú törvény 45. 

cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint: 

HATÁROZATOT HOZ 

1. Cikkely Kiadja a Kolozs megyei Bács község Szucság település, számozás nélküli 

telkén, Kis bútorok és bútorelem gyártási csarnok-raktár.melléképület, portás 

fülke,totem,mikro víztisztító telep,kút, vízgyüjtő medence, kerítés és közművek építése 

beruházáshoz szükséges- Részletes Urbanisztikai Terv kidolgozása és építési engedély 

beszerzéséhez szükséges dokumentumok -utcai bekötés a településhez, a PUG-Általános 

Urbanisztikai Tervben meghatározott profil szerinti közúti szabályozás, Bács község 

közterületein végzett közműhálózatokkal, csatlakozásokkal kapcsolatos munkálatokhoz 

szükséges Helyi Tanács beleegyezését,engedélyét. 

2. Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével az urbanisztikai szakértőt és a 

község polgármesterét bízza meg. 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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