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Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő DJ154A megyei út  szektorának, 

valamint a szektort megillető területnek  Maros Megyei Tanács igazgatásából 

Marosoroszfalu községének helyi Tanácsának igazgatásába való ideiglenes átvitelének 

jóváhagyására  vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Látván a Műszaki Osztály 2016.09.23/17.935 sz. tényfeltáró indoklását, 

Marosoroszfalu helyi Tanácsának 2016/19 sz. Határozatát, illetve a szakbizottságok 

meghagyását,  

 

Az út rendszerre vonatkozó, újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett, 

1997/43 sz. Kormányrendelet 22^1 cikk, (3) és (4)   bekezdések rendelkezéseinek 

figyelembevételével,  

 

Figyelembe véve az újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett helyi 

önkormányzatra vonatkozó 2001/215 sz. Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, c) betűjének, 

illetve a 4.cikk, a) betűjének a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 2009/287 sz. 

Törvény 867.cikk, (1) bekezdés rendelkezéseivel összefüggésben értelmezett 

rendelkezéseit, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel,  

 

A helyi önkormányzatra vonatkozó 2001/215 sz. Törvény 97.cikk, (1) bekezdés 

rendelkezéseinek értelmében, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel,  

 

határozza: 

 

1.Cikk. (1) Jóváhagyásra kerül a  Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő 

DJ154A megyei út  szektorának, valamint a szektort megillető területnek  Maros 

Megyei Tanács igazgatásából Marosoroszfalu községének helyi Tanácsának 

igazgatásába való ideiglenes átvitel a rehabilitáviós munkálatok megvalósitásának 

érdekében egészen azok végleges átvételének pillanatáig.  

 

(2) Marosoroszfalu helyi Tanácsa a rehabilitációs munkálatokat a jelen határozat 

elfogadásától számitott 1 éven belül megkezdi, az igazgatási jog büntetőjogának 

megszűnése alatt.  

 

2.Cikk. Az igazgatás visszavételét követően, Marosoroszfalu helyi Tanácsa eleget tesz 

az út rendszerre vonatkozó, újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett, 

1997/43 sz. Kormányrendelet 22^1 cikk, (3) és (4)   bekezdések rendelkezései által 

előirt kötelezettségeknek.   

 

 



 

 

3.Cikk. Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő DJ154A megyei út  szektor 

átadása – átvétele protokoll alapján történik, a jelen határozat elfogadásától 

számitott 30 napon belül.  

 

4.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve Marosoroszfalu helyi Tanácsa, a Gazdasági 

Osztály, valamint Műszaki Osztála számára, melyek felelősek lesznek ennek 

kivitelezéséért.  

 

 

 

 

ELNÖK                                                                                                Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                           TITKÁR 

                                                                                                     Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCS  
MŰSZAKI OSZTÁLY 
Munkálatok Felülvizsgálata Szakasz 
 
2016.09.23/17.935 Sz. 
VI / D / 1 Dosszié 
 

INDOKLÁS 
Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő DJ154A megyei út egyik szektorának, 

valamint a szektort megillető területnek  Maros Megyei Tanács igazgatásából 

Marosoroszfalu községének helyi Tanácsának igazgatásába való ideiglenes átvitelének 

jóváhagyására  vonatkozóan 

 
Marosoroszfalu községe a 2016.09.21/2370 sz. cimzés révén, -  Maros Megye 
Tanácsánál a 2016.09.21/17665 sz. alatt rögzitett – továbbitotta Marosoroszfalu heli 
Tanácsának 2016.09.21/19 sz. Határozatát, mely által a rehabilitáviós munkálatok 
megvalósitásának érdekében a Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő DJ154A 
megyei út egyik szektorának, valamint a szektort megillető területnek  Maros Megyei 
Tanács igazgatásából Marosoroszfalu községének helyi Tanácsának igazgatásába való 
ideiglenes átvitelét kérelmezi.  

Az út rendszerre vonatkozó, újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett, 
1997/43 sz. Kormányrendelet 22^1 cikk, (3)  bekezdése elrendeli: „A rehabilitációs 
vagy korszerűsitési munkálatok érdekében, a helységek belterületi részén helyezkedő 
út szektorok ideiglenesen átvehetők a helyi közigazgatási hatóságok irányitásába, 
azok kérelmezése és az út renszergazda beleegyezése során.” 

Ugyanakkór, ugyanazon törvény szöveg  (4) bekezdése szerint, „ Azon helyi 
közigazgatási hatóság, mely a (3) bekezdés szeint  igazgatása alá vesz egy bizonyos út 
szektort, az alábbi feltételek tiszteletbentartására kötelezett: 

a) nem módositja az út szektor útvonalát és a kezdeti út rendszergazda belegyezése 
nélkül nem követel meg közlekedési korlátozásokat; 

b) tiszteletben tartja a tervezési és végrehajtási szabályokat, legalább az átvett út 
kategória esetén; 

c)  a rehabilitálás vagy korszerűsitést megillető projekt vonatkozásában rendelkezzen 
a kezdeti út rendszergazda előzetes beleegyezésével; 

d) intézkedéseket kezdeményez  az utólagosan módositott és kiegészitett 2000/540 
sz. Kormány Határozat mellékleteinek aktualizálására vonatkozóan; 

e) a kezdeti út rendszergazda előzetes véleményezése során megvalósitja az út 
környékét megillető üzemek és/vagy hozzáférhetőségek engedélyezését; 

f) az útrendszer kezdeti rendszergazdájának beleegyezése nélkül útpálya-felület 
szempontjából nem módositja az út besorolását; 

g) az út szektor átvételének javaslatával egyidőben felmutatja a munkálatok 
végrehajtásának naptárját és a megvalósitásra vonatkozó kötelezettségeket. ” 

Marosoroszfalu helyi Tanácsának kérelmezési határozata alapján és az 1997/43 sz. 
Kormányrendelet 22^1 cikk, (3) bekezdés rendelkezéseinek értelmében javasoljuk a 
Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő DJ154A megyei út egyik szektorának,  



 

 

 

valamint a szektort megillető területnek  Maros Megyei Tanács igazgatásából 
Marosoroszfalu községének helyi Tanácsának igazgatásába való ideiglenes átvitel 
jóváhagyását, az 1997/43 sz. Kormányrendelet 22^1 cikk, (4) bekezdés  
rendelkezései által előirt kötelezettségek tiszteletbentartása mellett, az igazgatási 
jog büntetőjogának megszűnése alatt.  

Tekintettel a fentiekben bemutatott indokokra, vitafolyamat és jóváhagyás 
szándékával, előterjesztjük a mellékelt határozattervezetet.  

 

 

 

 

ELNÖK h.                                                                           SZOLGÁLAT VEZETŐ  

Alexandru Cîmpeanu                                                                  ing. Oarga Marieta 

ELNÖK HELYETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitota: ing.Gorea Mihaela 
Péld. Szá.  2 
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