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2020/ 138 számú HATÁROZAT 

a Málnás 24537-es számú telekkönyvön, 24537-es kataszteri számmal, és a Málnás 24872-es 

számú telekkönyvön, 24872-es kataszteri szám, 1353-as topószámmal szereplő ingatlanok 

összecsatolására vonatkozó kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2020. szeptember 17-i soros ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Málnás 24537-es 

számú telekkönyvön, 24537-es kataszteri számmal, és a Málnás 24872-es számú telekkönyvön, 

24872-es kataszteri szám, 1353-as topószámmal szereplő ingatlanok összecsatolására vonatkozó 

kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról, 

figyelembe véve: 

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a Polgári Törvényvkönyv 879. és 880. szakaszait,  

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1996/7-es számú, a 

telekkönyvi nyilvántartásra és az ingatlanhirdetésekre vonatkozó törvény 25. szakasza előírásait, 

- az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) 2014/700-as számú, a Kataszteri 

nyilvántartásba és a telekkönyvbe való beírások, átvételezések és véleményezések szabályzatát 

jóváhagyó rendelet 132. és következő szakaszainak az előírásait, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019/179-es számú Határozatát, a Málnás községi 24534-es és 

24537-es számú telekkönyvbe bejegyzett területeknek Kovászna Megye és Málnás község közötti 

vagyonközösségi állapotának önkéntes megosztás útján történő megszüntetése jóváhagyására 

vonatkozóan, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2020/104-es számú Határozatát, a Kovászna megye 

magánvagyonában található, Málnás 24537-es számú telekkönyvön szereplő terület áthelyezéséről 

Kovászna megye közvagyonába, 

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan módosított és 

kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdésének c) betűje értelmében és a 

196. szakasza (1) bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz - Jóváhagyja a György Ede-Zsolt egyéni vállalkozó vállakozó által elkészített, a 

Málnás 24537-es számú telekkönyvön, 24537-es kataszteri számmal, és a Málnás 24872-es számú 

telekkönyvön, 24872-es kataszteri szám, 1353-as topószámmal szereplő ingatlanok 

összecsatolására vonatkozó kataszteri dokumentációt, a jelen határozat szerves részét képező 

melléklet szerint. 



2. Szakasz - Jóváhagyja a Kovászna megye közvagyonában található, a Málnás 24537-es 

számú telekkönyvön, 24537-es kataszteri számmal rendelkező 860 nm-es ingatlan, és a Málnás 

24872-es számú telekkönyvön, 24872-es kataszteri szám, 1353-as topószámmal rendelkező 4432 

nm-es ingatlanok összecsatolását egyetlen, 5292 nm-es ingatlanná, amelyből 860 nm beltelek út, 

173 nm-es rész beltelek udvar és épületek, 2954 nm-es rész beltelek erdő, valamint 1305 nm-es rész 

kültelek erdő. 

3. Szakasz - Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, 

valamint a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. szeptember 17. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi, 

Kovászna megye főjegyzője nevében 

SZTAKICS István - Attila 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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