
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

177. számú HATÁROZAT 
2016. november 23-i 

egy Maros megyei épület annak  közterületéből magánterületi felhasználására való 
átírására vonatkozóan 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a  Gazdasági Igazgatóság 2016.XI.16/21.814 sz. tényfeltáró indoklását, 
valamint a szakbizottságok meghagyását, 
 
Figyelembe véve a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság- 
Szászrégeni Ápoló-Gondozó Központ 2016/502 sz. kérelmét, 
 
Figyelembe véve az állami és közigazgatási-területi egységek közterületét képező 
állóeszközök működésből-, megsemmisítésbő, átértékelésből való kivonását illető 
eljárás szabályozására vonatkozó 2000/112 sz. Kormányrendelet, valamint az 
állóeszközök tárgyi eszközökre és immateriális javakra való felhalmozásáról szóló 
1994/15 sz. Törvény  végrehajtási Szabályaira vonatkoró  1997/909 sz. 
Kormányrendelet 22. cikke által előírt rendelkezéseket,  
 
Az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatásról szóló 
2001/215 sz. Törvény 91.cikke, (1) bekezdésének, c) betűje és a 97.cikke, (1) 
bekezdése  áltel előírt rendelkezések értelmében,  
 

 
határozza: 

 
1.Cikk. (1) A helyszín felszámolása és annak felszabadítása érdekében jóváhagyásra 
kerül a Szászrégen Municípium Pandurilor utca 34A szám alatti, az ingatlan-
nyilvántartásban az 52336/Szászrégen szémon nyilvántartott, 52336-C9 kataszteri 
számmal ellátott-  Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság keretén 
belüli- Szászrégeni Ápoló-Gondozó Központ  “pătul pentru porumb" épület Maros 
megye közterületéből annak magánterületi felhasználására való átírása.  
 
2.Cikk. Az épület 1.cikk tárgyát képező beazonosítási elemei a jelen határozat 
szerves részét képező  1 számú mellékletbe vannak bele foglalva.  
 
3.Cikk. Az épület megszüntetési engedélyezésének megszerzéséhez szükséges 
intézkedéseket, valamint az épület lebontása során keletkező anyagok 
értékesítéséhez szükséges intézkedéseket a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság- Szászrégeni 
Ápoló-Gondozó Központ hajtja végre.  
 
4.Cikk. Az ingatlan-nyilvántartásban  52336/Szászrégen, 52336-C9 kataszteri 
számmal ellátott- A1.9 pozició alatti épület ingatlan-nyilvántartásból való kizáráshoz 
szükséges intézkedéseket a  Maros Megyei Tanács szakapparátusának  Terület és 
Városrendezési Igazgatósága fogja kivitelezni.  
 



 

 

5. Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Maros Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság- Szászrégeni Ápoló-Gondozó Küzpont, valamint a Maros 
Megyei Tanács keretén belüli  Gazdasági Igazgatóság és  Terület-és Városrendezési 
Igazgatóság számára, melyek felelősek lesznek a jelen kivitelezéséért.  
 
 
 
ELNÖK                                                                                                  Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                             TITKÁR 
                                                                                                        Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
Vagyonkezelési és közszolgáltatási Osztály 
 

 
2016.XI.16/ 21.814 Sz.  
VI/D/1 Dosszié 
 

INDOKLÁS 
egy Maros megyei épület annak  közterületéből magánterületi felhasználására való 

átírására vonatkozóan 
 

Szászrégen Municípium Pandurilor utca 34A szám alatt található Szászrégeni Époló-
Gondozó Központ a Maros megyei közterület része és a 2007/107 sz. Maros Megyei 
Tanács Határozat által a Marosi Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatása 
alá volt helyezve. A Központ belsejében egy kokorica goré található, mely az 
ingatlan-nyilvántartásba az 52336/Szászrégen számon van nyilvántartva és az 52336-
C9 kataszteri számmal van ellátva.  
 
Az épület 1960-van épült, hosszúsága 4m, szélessége 1m és magassága 3m. Aaz 
épületnek cseréppel borított váza van. A szóban forgó épület előrehaladott leromlási 
szakaszban van, normál működési időtartamát meghaladta, valóságosan 
veszélyeztetve az Ápoló-Gondozó Központ haszonélvezőit.  
 
A 2016/502 számú átirat által a Szászrégeni Époló-Gondozó Központ vezetősége jelzi, 
hogy a kukorica goré állapota leromlott, használhatatlan, következtetésképpen, 
mivel műveleteinek biztonságossága már nem felel meg az előirásoknak és annak 
lebontása érdekében az épület megyei közterületből magánterületi felhasználására 
való átírása kérelmezett.  
 
Az épület lebontási engedélyhez szükséges dokumentáció összeállításához szükség 
van annak a közterületből magánterületi felhasználására való átírására, mivel a 
közterületi javak elidegeníthetetlenek.  
 
Az épület lebontása során keletkező anyagok értékesítésére a szogszabélyi 
rendelkezések tiszteletben tartása által kerül sor, míg a ráeső kiadások levezetése 
után a jövedelmek a 2000/112 sz. Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a 
megyei költségvetés jövedelmét fogják képezni.  
 
Tekintettel a fentiekben bemutatott indokokra, vitafolyamat és jóváhagyás céljából 
előterjesztjük a mellékelt határozattervezetet.  

 
 
ELNÖK                                                                                  ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                                     Alin Mărginean 

 

Összeállitotta: Marcela Moldovan, tanácsos 



A 2016.11.23/177 számú Maros Megyei  Tanács Határozat 1 sz. Melléklete   

Szászrégen Municípium, Pandurilor utca 2 sz. alatti - lebontási eljárásra  javasolt- épület azonosítási adatai 

Folyó 
Sz.  

Osztályozási 
kód 

Az eszköz megnevezése, jellemzők, ingatlan-nyilvántartáson belüli azonosítás Az 
adminisztrát

or 
nyilvántartás

a szerinti 
lertár 

jegyzék 
száma 

Építési év Lertári érték 
(lej) 

1. 1.2.6 Kukorica goré, hosszúság 4m, szépesség 1m és magasság 3m, az épületnek cseréppel 
borított váza van, az ingatlan nyilvántartásban  52336/Szászrégen számon nyilvántartott, 
kataszteri száma 52336-C9.  
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