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33. számú HATÁROZAT 

a Kolozs megyei, Bács község, Bács település, Nadasului utca, 6 szám alatt, termelői 

helyiségekkel, raktárral, irodákkal ellátott épület építéséhez, bejárat kialakításához, 

bekerítéshez, közművek kialakításához ,csatlakozások építési munkálatainak 

engedélyezéséhez szükséges dokumentumok kidolgozása céljából. A termelői helyiségekkel, 

raktárral, irodákkal ellátott épület építéséhe, bejárat kialakításához, bekerítéshez, 

közművek kialakításához ,csatlakozásokhoz szükséges PUZ – Területi Urbanisztikai Terv 

kidolgozása céljából – útszabályozáshoz, utcai bekötésekhez, közműcsatlakozások 

létesítéséhez és a község közterületein végzett munkálatokhoz szükséges helyi Tanácsi 

engedélyről 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve Bács község polgármestere által előterjesztett, 4574/18.05.2021 

számú határozat tervezetet; a polgármester szakapparátusához tartozó Urbanisztika 

Osztályról, Kovács György úr, szakértő által kiállított, a Kolozs megyei, Bács község, Bács 

település, Nadasului utca, 6 szám alatt, termelői helyiségekkel, raktárral, irodákkal ellátott 

épület építéséhez, bejárat kialakításához, bekerítéshez, közművek kialakításához 

,csatlakozások építési munkálatainak engedélyezéséhez szükséges dokumentumok 

kidolgozása céljából. A termelői helyiségekkel, raktárral, irodákkal ellátott épület építéséhe, 

bejárat kialakításához, bekerítéshez, közművek kialakításához ,csatlakozásokhoz szükséges 

PUZ – Területi Urbanisztikai Terv kidolgozása céljából – útszabályozáshoz, utcai 

bekötésekhez, közműcsatlakozások létesítéséhez és a község közterületein végzett 

munkálatokhoz szükséges helyi Tanácsi engedélyről szóló,  946/IV/17.05.2021 számú 

szakjelentést; 

A 2002. évi 969. számú Kormány Határozat, a 2000. évi 24. számú Törvény, az 1999. 

évi 548. számú Kormány Határozat, az 1999. évi 1031. számú Kormány Határozat, a 2009. 



évi 2861. számú OMFP-(Köz)pénzügyi Minisztériumi Rendelet, a 2008. évi 3471. számú 

OMFP-(Köz)pénzügyi Minisztériumi Rendelet, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 

2019. évi 57. számú  Sürgősségi Kormány Rendelet 129. cikkelyének (2) bekezdésének c) 

része, (6) bekezdésének a) része szerint; 

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, Nadasului utca, 6 

szám alatt, termelői helyiségekkel, raktárral, irodákkal ellátott épület építéséhez, bejárat 

kialakításához, bekerítéshez, közművek kialakításához, csatlakozások építési munkálatainak 

engedélyezéséhez szükséges dokumentumok kidolgozása céljából. A termelői helyiségekkel, 

raktárral, irodákkal ellátott épület építéséhe, bejárat kialakításához, bekerítéshez, közművek 

kialakításához ,csatlakozásokhoz szükséges PUZ – Területi Urbanisztikai Terv kidolgozása 

céljából – útszabályozáshoz, utcai bekötésekhez, közműcsatlakozások létesítéséhez és a 

község közterületein végzett munkálatokhoz szükséges helyi Tanácsi engedélyt. 

2. Cikkely Jelen határozat előírásainak véghezvitelével az Urbanisztika Osztályt és 

Bács 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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[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


