
Szektor : 15ORFÛ
Belterület 797/12 helyrajzi szám

2020.07.27

   7677 ORFÛ  Dollár utca 24/A. "felülvizsgálat alatt"
   7677 ORFÛ  Dollár utca 24/B. "felülvizsgálat alatt"
   7677 ORFÛ  Dollár utca 28/A. "felülvizsgálat alatt"
 
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett strandfürdõ                              0        6.3165       0.00
 
2. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 41731/2012.05.11
   jogcím: állam általi átvétel
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím:  -   
    2011. évi CLIV. tv. 2.§. (1) bek.
 
4. hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 36708/2/2014.04.08
   jogcím: állam általi átvétel 41731/2012.05.11
   jogállás: tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet
   név: MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELÕ ZRT.
   cím: 1133 BUDAPEST Pozsonyi út 56
   törzsszám: 14077340
    A 2007. évi CVI. tv. 3.§. (1) bekezdés a) pontja alapján.
 
 
2.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 53025/2005.08.09
   
   Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás során az orfûi 798/2 hrsz-ú ingatlanból 92 nm csere 
   jogcímen beolvadt a 797/8 hrsz-ú ingatlanba, majd a 797/8 hrsz-ú ingatlanból 100 nm beolvadt 
   a 797/6 hrsz-ú ingatlanba csere jogímen, továbbá 802 nm telekalakítás jogcímen beolvadt a 
   795/2 hrsz-ú ingatlanba, ezt követõen a 797/8 hrsz-ú ingatlan megosztása során kialakításra 
   kerültek a 797/9 hrsz-ú, 2601 nm, 797/10 hrsz-ú, 4561 nm, 797/11 hrsz-ú, 653 nm, 797/12 
   hrsz-ú 6.4985 nm nagyságú ingatlanok.
     
 
3.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 47563/2006.06.14
   
   Önálló szöveges bejegyzés a 797/12. hrszu. ingatlan területe területszámítási hiba kijavítása 
   folytán  6 ha.3354 nm-re változtatva.
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4.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 62678-2/2006.11.06
   
   Önálló szöveges bejegyzés a 797/12. hrszu. ingatlanból telekalakítás folytán 189 nm. nagyságú 
   részbeolvasztva a 797/9. hrszu. ingatlanba.
     
 
5. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35756/2010.03.26
   Vízvezetési szolgalmi jog   a vázrajzon megjelölt nyomvonalon .
   1856 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: ORFÛ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT törzsszám: 15332855
     cím   : 7677 ORFÛ Széchenyi István tér 1
 
6. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 41777/2/2011.07.08
   Vezetékjog  
   közcélú villamos légvezeték illetve földkábel létesítésére és karbantartására a vázrajzon 
   megjelölt nyomvonalon.
   jogosult: 
     név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614
     cím   : 7626 PÉCS Búza tér 8/A
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
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