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33.sz. HATÁROZAT 

Helyi érdekű közhasználati létesítmény jóváhagyásáról-Kolozs megye, Bács község közúti 

infrastruktúrájának korszerűsítése és a kisajátítási vonalat tartalmazó helyrajzi terv szerint, 

kisajátítási sáv építése és a beruházási célhoz kapcsolódó közérdekű kisajátítási eljárás 

megkezdésének jóváhagyása, a kisajátítási folyosót alkotó valamennyi magántulajdonú telek 

ingatlanra-Kolozs megye, Bács község közúti infrastruktúrájának korszerűsítése és Kolozs 

megye, Bács község külterületén és belterületén elhelyezkedő kisajátítási sáv kiépítése, és 

javaslat, a tulajdonjogok és más olyan valós jogok tulajdonosi listájának összeállítására, 

akiknek ingatlanát a kisajátítási folyosó befolyásolja és az egyéni kártérítések összege, illetve 

a Kolozs megye, Bács község közúti infrastruktúra korszerűsítése-beruházással kapcsolatos, 

a kisajátítási folyosót alkotó magántulajdonú telek ingatlanokat értékelő beszámoló 

kidolgozása 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve Bács község polgármestere által előterjesztett határozattervezetet, Bács 

község polgármestere indoklását és a Kovács György mérnök úr, urbanisztikai szakértő által 

kiállított, Kolozs megye, Bács község közúti infrastruktúrájának korszerűsítése és a 

kisajátítási vonalat tartalmazó helyrajzi terv szerint, kisajátítási sáv építése és a beruházási 

célhoz kapcsolódó közérdekű kisajátítási eljárás megkezdésének jóváhagyása, a kisajátítási 

folyosót alkotó valamennyi magántulajdonú telek ingatlanra-Kolozs megye, Bács község 

közúti infrastruktúrájának korszerűsítése és Kolozs megye, Bács község külterületén és 

belterületén elhelyezkedő kisajátítási sáv kiépítése, és javaslat, a tulajdonjogok és más olyan 

valós jogok tulajdonosi listájának összeállítására, akiknek ingatlanát a kisajátítási folyosó 

befolyásolja és az egyéni kártérítések összege, illetve a Kolozs megye, Bács község közúti 

infrastruktúra korszerűsítése-beruházással kapcsolatos, a kisajátítási folyosót alkotó 

magántulajdonú telek ingatlanokat értékelő beszámoló kidolgozása - Helyi érdekű 

közhasználati létesítmény jóváhagyásáról szóló 462/IV/29.03.2019.számú véleményezését 

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

közigazgatást szabályozó újraközölt 2001.évi 215.számú Törvény 36.cikkelyének, 

2)bekezdésének (c)része alapján 

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint: 

HATÁROZATOT HOZ 

1.Cikkely Jóváhagyja a helyi érdekű közhasználati létesítményt- Kolozs megye, Bács 

község közúti infrastruktúrájának korszerűsítését és a kisajátítási vonalat tartalmazó helyrajzi 

terv szerint, kisajátítási sáv építését és a beruházási célhoz kapcsolódó közérdekű kisajátítási 

eljárás megkezdését, a kisajátítási folyosót alkotó valamennyi magántulajdonú telek 

ingatlanra-Kolozs megye, Bács község közúti infrastruktúrájának korszerűsítését és Kolozs 

megye, Bács község külterületén és belterületén elhelyezkedő kisajátítási sáv kiépítését, és 

javaslatot, a tulajdonjogok és más olyan valós jogok tulajdonosi listájának összeállítására, 

akiknek ingatlanát a kisajátítási folyosó befolyásolja és az egyéni kártérítések összegét, 



illetve a Kolozs megye, Bács község közúti infrastruktúra korszerűsítése-beruházással 

kapcsolatos, a kisajátítási folyosót alkotó magántulajdonú telek ingatlanokat értékelő 

beszámoló kidolgozását. 

2.Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével, az urbanisztikai 

szakellenőrt 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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