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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

2016. február 25-i 
17. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. számú, Maros megye köztulajdonának 
leltárának az elsajátítására vonatkozó Határozat, Mellékletének a módosításáért 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 2016. 02. 18.-i 3011. számú Indokolást amit a Gazdasági Igazgatóság mutatott be, 
valamint a szakbizottságok jóváhagyásait, 

Tekintettel az utólag módosított és kibővített 1998. évi 213. számú a köztulajdonban levő 
javakra vonatkozó Törvényre, 

Figyelembe véve a 2000. évi 112. számú Kormány Rendelet előírásait az állami és a 
közigazgatási területi egységek köztulajdonában levő tárgyi eszközök működésből kivonási, 
leírási és értékesítési eljárás szabályozására és az 1997. évi 909. számú Kormány Határozat az 
1994. évi 15. számú az állóeszközök értékcsökkenése tárgyi vagy nem tárgyi eszközökre 
vonatkozó Törvény alkalmazásának a metodológia szabályainak a jóváhagyásáért 22. 
cikkelyét,  

Az utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási Törvény 91. 
cikkelyének, (1) bekezdésének c) betűje és 97. cikkelyének, (1) bekezdésének alapján, 

határozza: 

I. cikkely (1) Jóváhagyja a Mezőszabad-i, Mezőfele-i, Szabéd-i, Nyárádtő-i, Marosszentgyörgy-i 
vízellátási rendszerekhez tartozó javak köztulajdonból Maros megye magántulajdonába való 
átírását, működésem kívül helyezésre, értékesítés vagy esetenként leírás érdekében. 

 (2) A javak amelyek az (1) bekezdés tárgyát képezik benne foglaltatnak a határozat 
szerves részét képező mellékletbe. 

II. cikkely Az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. számú a Maros megye 
köztulajdonának leltárának az elsajátítására vonatkozó, Maros Megyei Tanács Határozata, 
Melléklete a következő módon változik: 

Az I D „Vízellátási rendszerek” részben semmisé nyilvánítódik a következő pozíciók: 368. 
pozíció „A Mezőszabad-i Szivattyútelepi vezeték katódos védelme”; 372. pozíció 
„Magasfeszültségű berendezés a kondenzátor telepekhez”; 373. pozíció „Mérő és ellenőrzés 
regisztráló berendezés”; 374. pozíció „Mérő és ellenőrző berendezés”; 378. pozíció „ARO 119 
gépjármű”; 379. pozíció „Klór érzékelő”; 380. pozíció „Víz szivárgás érzékelő készülék”; 389. 
pozíció „A tartály vezetékének katódos védelme”; 394. pozíció „A nyomástényezőt kijavító 
berendezés”; 395. pozíció „Mérő és ellenőrző berendezés”; 396. pozíció „Mérő és ellenőrző 
berendezés”; 407. pozíció „Vezeték katódos védelme”; 408. pozíció „Irányító berendezés a 
tartályhoz”; 409. pozíció „Mérő és ellenőrző berendezés a tartályhoz”; 420. pozíció „Gépi 
szivattyú”; 448. pozíció „Hidrofor tartály 1000 LT”; 449. pozíció „Távolsági szintjelző INTR.2”; 
450. pozíció „Távolsági szintjelző INTR.2”; 451. pozíció „Távolsági szintjelző INTR.2”; 452. 
pozíció „Szintjelző SNE”; 457. pozíció „ARO 243”; 458. pozíció „Motorola adóvevők”. 

III. cikkely Jelen határozatot a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságához kell leközölni, 
amely felelős a végrehajtásáért. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
JOGI OSZTÁLY 

  3011/25.02.2016 sz. 
VII/D/1 akta 

 
INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. számú Határozat, Maros megye 
köztulajdonának leltárának az elsajátítására vonatkozó, Mellékletének a módosításának a 

határozat tervezetét tekintve 

 

Maros megye köztulajdonában levő javak leltárát elvégezték az 1998. évi 213. számú a 
köztulajdonra és annak jogi formájára vonatkozó Törvény és az 1999. évi 548. számú Románia 
Kormányának Határozatával jóvá hagyott Technikai végrehajtási szabályok alapján, és a 
Megyei Tanács elsajátította a 2001. július 12-i 42. számú Megyei Tanácsi Határozattal. 

Ez együtt a municípiumok, városok és községek leltárával fel volt terjesztve a Román 
Kormánynak és hitelesítve volt a 2002. évi 964. számú Határozatával a Román Kormánynak. 

A Maros megye köztulajdonához tartozó vízellátási rendszereket koncesszióba adták a „S. C 
SURM S.A”, jogi személyiséggel rendelkező, szak profilú cégnek, amelynek az egyedüli 
részvényese a Maros Megyei Tanács volt. 

A határozat mellékletébe foglalt a vízellátási rendszerhez tartozó javak ki voltak cserélve 
tekintettel a fizikai és morális elavulásukra. 

Ezek értékesítésének vagy leírásának érdekében, esetenként, javasoljuk a Maros megye 
köztulajdonából a magántulajdonba való átkerülésének a jóváhagyását.  

Következés képen, szükségszerűvé válik az utólagosan megváltoztatott és kibővítette 2001. évi 
42. számú MTH, a Maros megye köztulajdonának leltárának az elsajátítására vonatkozó Megyei 
Tanácsi Határozat Mellékletének megváltoztatása, azon pontok ahol fellelhetők ezen tárgyak 
hatályon kívül helyezése értelmében. 

A fentebb bemutatottakkal szemben javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 
határozat tervezetet. 

 

ELNÖK 

Ciprian Dobre 

IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 
 
 
 
 
Készítette: Marcela Moldovan, tanácsos 

 



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

Melléklet  

A Maros Megyei Tanács 2016. 02. 25.-i 17. számú Határozatához 

A Mezőszabad-i, Mezőfele-i, Szabéd-i, Nyárádtő-i, Marosszentgyörgy-i vízellátási rendszerekhez tartozó javak azonosítási adatai,  

melyeket javasoltak a leszerelésre, értékesítés vagy esetenként leírás érdekében 
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A jelenlegi jogi helyzete 

36
8. 

1.8.13. A Mezőszabad-i 
Szivattyútelepi vezeték 

katódos védelme 

A Mezőszabad-i szivattyútelep 
tartozéka 

1981 1982,71 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

37
2. 

1.7.2.2. Magasfeszültségű 
berendezés a 
kondenzátor 
telepekhez 

A Mezőszabad-i szivattyútelep 
tartozéka 

1981 5508,43 

 

leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

37
3. 

3.3. Mérő és ellenőrzés 
regisztráló berendezés 

A Mezőszabad-i szivattyútelep 
tartozéka 

1981 1449,71 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

37
4. 

3.8. Mérő és ellenőrző 
berendezés 

A Mezőszabad-i szivattyútelep 
tartozéka 

1981 3510,56 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

37
8. 

4.2.1.1. ARO 119 gépjármű A Mezőszabad-i szivattyútelep 
tartozéka 1 db 

2000 3265,64 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

37
9 

3.5. Klór érzékelő A Mezőszabad-i szivattyútelep 
tartozéka 

2000 4898,46 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

38
0. 

3.5. Víz szivárgás érzékelő 
készülék 

A Mezőszabad-i szivattyútelep 
tartozéka 

2000 5977,29 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

38
9. 

1.8.13. A tartály vezetékének A Mezőfele-i tartály tartozéka 1981 2271,95 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 



katódos védelme leírás érdekében  

39
4 

1.7.2.2. A nyomástényezőt 
kijavító berendezés  

A Mezőfele-i szivattyútelep 
tartozéka 

1981 4734,03 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

39
5 

3.8. Mérő és ellenőrző 
berendezés 

A Mezőfele-i szivattyútelep 
tartozéka 

1981 10123,48 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

39
6. 

3.8. Mérő és ellenőrző 
berendezés 

A Mezőfele-i szivattyútelep 
tartozéka 

1981 3510,56 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

40
7. 

2.17.1.1
.1. 

Vezeték katódos 
védelme 

A Szabéd-Mezősámsond-i vezeték 
tartozéka 

1981 9505,35 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

40
8. 

3.8. Irányító berendezés a 
tartályhoz 

A Szabéd-i tartály tartozéka 1981 3680,84 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

40
9. 

3.8. Mérő és ellenőrző 
berendezés a 

tartályhoz  

A Szabéd-i tartály tartozéka 1981 2281,28 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

42
0 

2.17.1.1
.1. 

Gépi szivattyú A Mezőpagocs-i szivattyútelep 
tartozéka 

2000 9765,01 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

448 1.8.13. Hidrofor tartály 1000 
LT 

A Marosszentgyörgy-i II tartály 
tartozéka 

1979 5423,30 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

449 3.8. Távolsági szintjelző 
INTR.2 

A Marosszentgyörgy-i szivattyútelep 
tartozéka 

1983 144,62 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

450 3.8. Távolsági szintjelző 
INTR.2 

A Marosszentgyörgy-i szivattyútelep 
tartozéka 

1983 144,62 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

451 3.8. Távolsági szintjelző 
INTR.2 

A Marosszentgyörgy-i szivattyútelep 
tartozéka 

1983 144,62 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

452 3.8. Szintjelző SNE A Marosszentgyörgy-i szivattyútelep 
tartozéka 

1983 2332,60 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

457 2.3.2.1. ARO 243 A Marosszentgyörgy-i 
szivattyútelepnél 1 db 

2001 11743,47 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  

458 2.1.22.6 Motorola adóvevők A Marosszentgyörgy-i 
szivattyútelepnél 3 db 

2001 8349,50 leszerelve, értékesítés vagy esetenként 
leírás érdekében  
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