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59. számú HATÁROZAT 

összekötő utak, utcák és mezőgazdasági utak, mint ingatlanok összesítő műszaki 

dokumentumáról és Telekkönyvezéséről 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésén;  

Figyelembe véve Bács község polgármestere által kezdeményezett az összekötő utak, utcák 

és mezőgazdasági utak mint ingatlanok összesítő műszaki dokumentumáról és 

Telekkönyvezéséről szóló 7765/16.09.2021 számú határozattervezetet és a 7764/16.09.2021 

számú indoklást; műszaki dokumentum az ingatlanok végleges Telekkönyvezésére – 

mezőgazdasági út –Méra – Újszeliste – 1 útszakasz, Méra – Újszeliste – 2 útszakasz, Méra – 

Újszeliste – 3 útszakasz, Méra – Újszeliste – 5 útszakasz, Méra – Újszeliste – 6 útszakasz, 

Valea Merei utca – Mare utca – 1 útszakasz, Mare utca – 2 útszakasz, Mare utca – 3 

útszakasz, Mare összekötőút – 1 útszakasz, Mare összekötőút – 2 útszakasz; 

Figyelembe véve a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú 

Sürgősségi Kormány Rendelet 286. cikkelyének (1) bekezdését és (4) bekezdését, utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a kataszteri és ingatlannyilvántartási Törvény 41. 

cikkelyének (7) bekezdését, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra közölt 1996. 

évi 7. számú, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Nemzeti Kataszteri és Ingatlan 

Nyilvántartó Hivatal Főigazgató 2014. évi 700 számú Rendelete 23. cikkelyének a) részét és 

87. cikkelyének (6) bekezdését.  

- Kolozs megye, Bács község helyi Tanácsa I. számú Szakbizottságának 

láttamozását 

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

rendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének a) része alapján 

 

HATÁROZATOT HOZ 

 



1.Cikkely Összegzi, a SC TOPOCAD CRIS SRL (Engedély RO-B-J sz. 0931 sz.) 

által kiállított, az összekötő (szomszédos) utak, utcák és mezőgazdasági utak, mint ingatlanok 

integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerébe történő első bejegyzési kataszteri 

dokumentációját, a következő használati kategóriába tartozó ingatlanokra: 

- mezőgazdasági út – Méra – Újszeliste – 1 útszakasz – 6456 m2 teljes terület, Méra 

belterületén található 4012 m2 útfelület és Bács Község külterületén található 2444 m2 út; 

- mezőgazdasági út – Méra – Újszeliste – 2 útszakasz – 12482 m2 terület, Bács 

Község külterületén; 

- mezőgazdasági út - Méra – Újszeliste – 3 útszakasz – 16418 m2 terület, Bács 

Község külterületén. 

- összekötő út - Méra – Újszeliste – 5 útszakasz – 1745 m2, Bács Község külterületén. 

- mezőgazdasági út - Méra – Újszeliste – 6 útszakasz – 10111 m2, Bács Község 

külterületén 

- Valea Merei utca -2097 m2 – Újszeliste belterületén, 

- összekötő út – Mare – 1. útszakasz – 825 m2 – Bács Község külterületén 

-  összekötő út – Mare – 2. útszakasz – 1637 m2 – Bács Község külterületén 

- Mare utca – 1. útszakasz – 4490 m2 – Méra belterületén 

- Mare utca – 2. útszakasz – 7168 m2 – Méra belterületén 

- Mare utca – 3. útszakasz – 16838 m2 – Méra belterületén 

a dokumentum a jelen határozathoz tartozó mellékletben található. 

 2. Cikkely Jóváhagyja, a jelen határozat 1. cikkelyében leírt, a dokumentumban 

szereplő ingatlanok Telekkönyvezését, a Kolozs megyei Bács község javára, Bács község 

bel- és külterületén található közterületek kategóriába, utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány rendelet 286. cikkelyének (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint. 

3. Cikkely Igazolja azt a tényt, mely szerint az előbbiekben megadott azonosító 

adatokkal rendelkező ingatlanokat, a kataszteri és telekkönyvi integrált rendszerbe először 

regisztrálják és a területeket korábban nem kérték/utalták ki a földalap törvény szerint. 

4. Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével a Költségvetési, Pénzügyi, 

Számviteli és Humánerőforrás Osztályt és a község polgármesterét bízza meg. 

  



 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 14 

Leadott szavazatok 14 

Igen szavazat 14 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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