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                              21/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

Mezőteremben a 101691-es telekkönyvi számmal és 101691-es helyrajzi számmal 
bejegyzett 62.100 négyzetméter területű ingatlan leválasztásának jóváhagyásáról, 

legelő használati kategóriából 
 
 Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017. március  27-re összehívott közgyűlésén;  
           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község 
polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakra, a szakosztályok 
beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságainak szakbeszámolóit;  

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó  jogszabályzási normákra 
vonatkozó, újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira 

Tekintettel a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es Törvény 863. cikkely d) 
betűje, a 885. cikkely (1) bekezdése és a 888. cikkely,(r^1), előírásaira, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel, mely a köztulajdonban levő javakra s ezek megszerzési 
módját szabályozza, 

helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-
es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés c) betűje és az (5) bekezdés a) és b) 
betűje  alattiakban foglaltakra, melyet megerősít a  45-ös cikkely (3) bekezdése értelmében, 
 

 ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely - Jóváhagyja Mezőteremben a 101691-es  telekkönyvi számmal és 101691-
es helyrajzi számmal bejegyzett 62.100 négyzetméter területű ingatlan leválasztását 
legelő használati kategóriából, az alábbiak szerint: : 

             4790 négyzetméteres 1-es számú parcella – külterületi legelő; 
            57310 négyzetméteres 2-es számú parcella – külterületi legelő, a jelen  Határozat 
Függelékéhhez csatolt ,az ingatlan elhelyezkedési és körülhatárolási Terve szerint, a 
leválasztási javaslattal,  

2. cikkely  - Jóváhagyja a 4790 négyzetméteres 1-es számú parcella – külterületi 
legelő kategóriájú átvételét magán tulajdonból Mezőterem köztulajdonába 
3. cikkely - Következésképpen kibővítik Mezőterem község közterületének leltárát a 
módosításokkal 
4. cikkely-  Kérik az 1-es cikkelyben jóváhagyott ingatlan helyzetének beíratását a 
telekkönyvbe a leválasztást követően, és a 2. Cikkelyben jóváhagyott 4790 
négyzetméteres terület magántulajdonból Mezőterem község köztulajdonába való 
átvételét. 

 5. cikkely - Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község 
polgármesterét aki megbízást kap Mezőterem község Helyi Tanácsától, hogy aláírja a 
Telekkönyvben való beiktatáshoz szükséges iratokat. 
 6. cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a Szatmári Kataszteri Hivatallal, a 
Nagykárolyi Telekkönyvezési Irodával, és közzé teszik a község www.tiream.ro honlapján, és 
kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 
 
 

    Mezőterem, 2017. március 27-én, 
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