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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 

2016. augusztus 25-i 

A 131-as számú HATÁROZAT 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 66/2016.04.21-es számú 

Határozata 1. Mellékletének módosításával és kiegészítésével kapcsolatban 

tekintve a Mureş [Maros] megyei megyei utak besorolását életképességi 

szintjük és a téli időszaki beavatkozás szerint  
 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], 

Látva a 15616-es számú, 2016.08.18-i Indoklást, amelyet a Műszaki Igazgatóság adott 

valamint a szakbizottságok feljegyzéseit, 

A 43/1997-es számú Kormányrendelet 22. cikkelye előírásai szerint, újrakiadva és a 

későbbiekben módosítva és kiegészítve - tárgya a közutak, a nemzeti érdekű 

infrastrukura projektekkel és idegen beruházásokkal megbízott miniszter és a regionális 

fejlesztés és közigazgatási miniszter 289/2170/2013.06.17-es számú Rendeletét - tárgya 

a „Törvények a közutak behavazásának megelőzésére és az ez elleni harc”, 525-2013-as 

AND mutató, 

Tekintettel a 215/2001-es Törvény 97. cikkelye (1)-es bekezdése rendelkezéseit - 

amelyeknek, tárgya a helyi közigazgatás - újraközölve, a későbbi módosításokkal és 

kiegészítésekkel, alapján 

határoz: 

 

I. Cikkely A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 66/2016.04.21-es számú azon 

Határozata 1. Mellékletének az elfogadásával kapcsolatos - tárgya a megye megyei utak 

besorolásának (életképességi szintjük és a téli időszaki beavatkozás szerint) elfogadása - módosul 

és kiegészül a következő képen:  

1. A 7-es számú pozíció után beillesztik 71-es pozíciót, amelynek tartalma a következő: 

Sor 
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funkcionális 

kategóriája 
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7
1 

Hozzáférési út a 

Sînpaul-i 

[Szentpál] zonális 

ökológiai 

raktárhely  

0+000-

3+000 

 Int.DN15 

(Turda-Tg. 

Mureș)-

Sînpaul 

[(Torda-

Marosvásá

rhely)-

Szentpál] 

3,000 NI 1  

Közhasználatú út 

és/vagy közérdekű, 
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érdekében, hogy 

megfeleljen a 

gazdasági, lakossági 

szállítás ugyanakkor 
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az ország védelme 

általános 

követelményeinek 

 

 

 

2. Az össz szekció, amely megfelel az I szinti életképességnek módosul és 107,180 km 

lesz. 

3. Az össz szekció, amely megfelel az IV szinti életképességnek módosul és 709,828 km 

lesz. 

II. Cikkely A jelen határozat teljesítéséért a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei 

Tanács]  keretén belüli Műszaki Igazgatóság felel.  

 

 

 ELNÖK 

 Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenjegyzi 

TITKÁR 

Paul Cosma 
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

ADATBÁZIS RÉSZLEG 

 

INDOKLÁS 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 66/2016.04.21-es számú 

Határozata 1. Mellékletével kapcsolatban tekintve a Mureş [Maros] megyei 

megyei utak besorolását életképességi szintjük és a téli időszaki 

beavatkozás szerint  

 

Figyelembe véve a nemzeti érdekű infrastrukura projektekkel és idegen 

beruházásokkal megbízott miniszter és a regionális fejlesztés és közigazgatási 

miniszter 289/2170/2013.06.17-es számú Rendeletét - tárgya a „Törvények a 

közutak behavazásának megelőzésére és az ez elleni harc”, 525-2013-as AND 

mutató, elemezve a Mureş [Maros] megyei megyei utak gazdasági és közigazgatási 

jelentőségét, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 66/2016.04.21-es 

számú Határozatával, a határozat Melléklete szerint el lett fogadva a megye 

megyei utjainak besorolása életképességi szintjük és a téli időszaki beavatkozás 

szerint. 

Mureş [Maros] megye megyei utjainak hálózata, amely a Consiliul Judeţean Mureş 

[Maros Megyei Tanács]-nak van alárendelve 42 megyei utat foglal magába, a 

66/2016.04.21-es számú jelen Határozat elfogadásakor azok a megyei útszektorok, 

amelyek a téli időszakban beavatkozást igényelnek 706,828 km-t összegeznek.      

A „A Mureş [Maros] megye szinti hulladékok integrált managament-rendszere” 

projekt keretén belül, amely A környezet, 2 tengely, Ágazati Operácionális 

Programon belül van finanszírozva, egy Zonális ökológia raktárhelyet építettek 

meg Sînpaul [Szentpál] (Fodora zóna), 3 km távolságra a DN 15 Turda -Tîrgu Mureş 

-Topliţa [Torda-Marosvásárhely-Maroshévíz] [15. Főút]-tól. 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 53/2010-es számú Határozata 

alapján a „Hozzáférési út a Sînpaul-i [Szentpál] zonális ökológiai raktárhelyhez”, 

amely 3 km hosszúságú közhaszonnak lett nyilvánítva, annak érdekében, hogy a 

telek ki legyen sajátítva azért, hogy elkészíthessék az utat.   

Az út építési munkálatainak véglegesítése során, a Consiliul Judeţean Mureş 

[Maros Megyei Tanács] 153/2011-es számú Határozata által ez bele lett foglalva a 

megyei közterületek leltárába, tény aminek alapján biztosítani kell ennek a 

karbantartását.  
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A 43/1997-es számú Kormányrendelet 3. cikkelye szerint, újrakiadva - amely 

tárgya az utak, közhasználatú utak és/vagy közérdekű, amelyek a közúti és 

gyalogos forgalomnak vannak szánva, annak érdekében, hogy megfeleljenek a 

gazdasági, lakossági szállítás ugyanakkor az ország védelme általános 

követelményeinek - az utak köztulajdonnak számítanak és közalapból és egyéb 

törvényes forrásokból vannak karbantartva.   

Figyelembe véve a fent említetteket, javasoljuk a „Hozzáférési út a Sînpaul-i 

[Szentpál] zonális ökológiai raktárhelyhez” N1-es beavatkozási szintre való 

besorolását, ennek érdekében a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 

66/2016.04.21-es számú Határozata 1. Mellékletét kiegészíteni - tárgya a megye 

megyei utak besorolásának (életképességi szintjük és a téli időszaki beavatkozás 

szerint) elfogadása - egy újabb pozícióval, a 71-es számúval, amelyiknek a 

tartalma: 
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Megemlítjük, hogy ez a módosítás maga után vonja azon megyei úti km össz 

számot, amely megfelel az I szinti életképességnek (104,180 km-ről 107,180 km-

re), valamint azon megyei úti km össz számot, amely megfelel a IV szinti 

életképességnek (706,828 km-ről 709,828 km-re). 

A fentiekkel szemben megvitatásnak és elfogadtatásnak vetjük alá a jelen 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

 

 

 

Ellenőrizte: ing. Oarga Marieta mérnök, osztályvezető 
Összeállította: ing. Narcisa Ţogorean mérnök       
2 példány 
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