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23. számú HATÁROZAT 

a Kolozs megyei, Bács község, Bács település Magnoliei utca 60 szám alatt “Vegyes 

funkciót betöltő építményegyüttes – lakások, kereskedelmi helyiségek, bekerítés, külső 

kialakítások és közműcsatlakozások építési munkálatainak engedélyezéséhez szükséges 

dokumentumok kidolgozása céljából – új bekötés, közműcsatlakozás létesítése és a község 

közterületein végzett munkálatokhoz szükséges PUD – Részletes Urbanisztikai Terv és 

dokumentáció kidolgozásához szükséges helyi Tanácsi engedélyről 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve: (i) a MAGNOLIA RESIDENCE S.R.L. egyesület, 663/IV/08.04.2021 

számú címzéssel kiegészített, 134/IV/24.04.2021 számú kérelmét; (ii) Bács község 

polgármestere által előterjesztett, 3272/07.04.2021 számú határozat tervezetet;(iii) Bács 

község polgármestere, 3271/07.04.2021 számú indoklását; (iv) a polgármester 

szakapparátusához tartozó Urbanisztika Osztályról, Kovács György úr, szakértő által 

kiállított, a Kolozs megyei, Bács község, Bács település Magnoliei utca 60 szám alat “Vegyes 

funkciót betöltő építményegyüttes – lakások, kereskedelmi helyiségek, bekerítés, külső 

kialakítások és közműcsatlakozások építési munkálatainak engedélyezéséhez szükséges 

dokumentumok kidolgozása céljából – új bekötés, közműcsatlakozás létesítése és a község 

közterületein végzett munkálatokhoz szükséges PUD – Részletes Urbanisztikai Terv és 

dokumentáció kidolgozásához szükséges helyi Tanácsi engedélyről szóló,  

2547/IV/18.03.2021 számú szakjelentést; (v) a III. számú Szak Bizottság láttamozását;  (vi) 

2002. évi 969. számú Kormány Határozat 12. számú Mellékletét, a 2000. évi 24. számú 

Törvényt, a 2020. évi 392. számú Kormány Határozatot, az 1999. évi 1031. számú Kormány 

Határozatot, a 2009. évi 2861. számú OMFP-(Köz)pénzügyi Minisztériumi Rendeletet, a 

2008. évi 3471. számú OMFP-(Köz)pénzügyi Minisztériumi Rendeletet, a Közigazgatási 



Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú  Sürgősségi Kormány Rendelet 129. cikkelyének 

(1) bekezdését; 

A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 

196. cikkelyének 1. bekezdésének a) része alapján  

 

HATÁROZATOT HOZ 

1. Cikkely Kiadja, a Kolozs megyei, Bács község, Bács település Magnoliei utca 60 szám 

alat “Vegyes funkciót betöltő építményegyüttes – lakások, kereskedelmi helyiségek, 

bekerítés, külső kialakítások és közműcsatlakozások építési munkálatainak engedélyezéséhez 

szükséges dokumentumok kidolgozása céljából – új bekötés, közműcsatlakozás létesítése és a 

község közterületein végzett munkálatokhoz szükséges PUD – Részletes Urbanisztikai Terv 

és dokumentáció kidolgozásához szükséges helyi Tanácsi engedélyt. 

2. Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével az Urbanisztika Osztályt és Bács 

község Polgármesterét bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 15   

Leadott szavazatok 15 

Igen szavazat 15       

Ellen szavazat, illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 
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