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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2016. december 21-i 

190. számú HATÁROZAT 

Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából az állam 

köztulajdonába egy ingatlan átutalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 24.572/21.12.2016. sz. Indokolását, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve Románia Kormányának Főtitkárságának a 20.320/14.12.2016. sz. átiratát, 

amelyet a 24099/15.12.2016. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a köztulajdonban lévő javakra 

vonatkozó 1998. évi 213. sz. Törvény 9. cikkelyének (2) bekezdésének és az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 2009. 

évi 287. Törvény előírásait, 

A 2001. évi 215. sz. a Helyi közigazgatásra vonatkozó Törvény 43. cikkelyének (1) 

bekezdésének, összevetve a sürgősségi eljárásra vonatkozó 98. cikkely rendelkezéseinek, 

valamint a 87/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott a Maros Megyei 

Tanács szervezési és működési Szabályzatának 55. cikkelyének (1) és (2) bekezdéseinek 

rendelkezéseinek értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001. évi 215. sz. a Helyi 

közigazgatásra vonatkozó Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a) és c) betűjének, 

valamint a 97. cikkelyének az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóvá hagyja a 2244/N/Gorneşti sz. C.F. (telekkönyv), az 51604/Gorneşti sz. 

C.F. és az 51603/Gorneşti sz. C.F. azonosított Gernyeszegben található ingatlan-területet és 

építményeket, átutalták Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács 

igazgatásából, az állam köztulajdonába. 

(2) Az (1) bekezdésben említett ingatlan azonosítási adatai kitűnnek a mellékletből, amely 

szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett ingatlannak az átadása-átvétele az érdekelt felek között 

megkötött jegyzőkönyv alapján fog történni, 30 napos határidőn belül. 

3. cikkely (1) Az 1. cikkely rendelkezései szerint átvett ingatlant kizárólagosan arra 

használható, hogy igazgatásra átadják a Belügyminisztériumnak-Maros megye „Horea” 

Katasztrófavédelmi Felügyelőségének, a Katasztrófák esetén beavatkozó személyzetet 

kiképző kiválósági központ kivitelezésének az érdekébe. 
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(2) Ha a jelen határozat leközlésétől 24 hónapon belül nem kezdődnek el a „Katasztrófák 

esetén beavatkozó személyzetet kiképző kiválósági központ” tervezet megvalósításához 

szükséges munkálatok, valamint az (1) bekezdés rendelkezéseinek az áthágása maga után 

vonja a felek visszahelyezését az átutalás előtti helyzetbe, egyéb formalitások teljesítése 

nélkül.  

4. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és 

Románia Kormányának Főtitkárságával, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   



Fordítás román nyelvről magyarra! 

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  24.572/21.12.2016 sz. 

 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából az állam köztulajdonába 

egy ingatlan átutalására vonatkozóan 

 

Románia Kormányának az 1184/06.09.2006. sz. Határozatával, amely egyes ingatlanok átutalására 

vonatkozik az állam köztulajdonából és a Honvédelmi Minisztérium igazgatásából Maros megye 

köztulajdonába és a Maros Megyei Tanács igazgatásába, a 2244/N/Gorneşti sz. C.F. (telekkönyv), 

az 51604/Gorneşti sz. C.F. és az 51603/Gorneşti sz. C.F. azonosított Gernyeszegben található 

ingatlant-területet és építményeket, átutalták Maros megye köztulajdonába. 

A Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség javasolta a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi 

Felügyelőséget az Európai alapok pályázási programjába a 2014-2020-as finanszírozási periódusra 

a „Katasztrófák esetén beavatkozó személyzetet kiképző kiválósági központ” tervezettel. 

Az európai alapok pályázásának és az említett tervezet kivitelezésének érdekébe beazonosították 

Gernyeszegben található ingatlant, amely Maros megye köztulajdonában található. 

Figyelembe véve a fentieket, Románia Kormányának Főtitkársága a 20.320/14.12.2016. sz. 

átiratában, amelyet a 24099/15.12.2016. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kérelmezi a 

2244/N/Gorneşti sz. C.F. (telekkönyv), az 51604/Gorneşti sz. C.F. és az 51603/Gorneşti sz. C.F. 

azonosított Gernyeszegben található ingatlant-terület és építmények átutalását Maros megye 

köztulajdonából az állam köztulajdonába, hogy átadhassák igazgatásra a Belügyminisztériumnak-

Maros megye „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségének, a „Katasztrófák esetén beavatkozó 

személyzetet kiképző kiválósági központ” tervezet kivitelezésének az érdekébe. 

A köztulajdonban lévő javakra vonatkozó1998. évi 213. sz. Törvény szabályozza a 9. cikkely (2) 

bekezdésében, hogy „egyes javak átutalása a közigazgatási-területi egységek köztulajdonából az 

állam köztulajdonába a Kormány kérésére, a megyei tanács, valamint Bukarest Municípium 

Általános Tanácsának vagy a helyi tanácsnak a határozata alapján történik, a megyei vagy helyi 

közérdekeltségű javakat nemzeti közérdekeltségű javakká nyilvánítva”. 

Az esedékes ingatlan, amelyet át fognak utalni kizárólagosan arra használható, hogy igazgatásra 

átadják a Belügyminisztériumnak-Maros megye „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségének, a 

Katasztrófák esetén beavatkozó személyzetet kiképző kiválósági központ kivitelezésének az 

érdekébe. 

Ha a jelen határozat leközlésétől 24 hónapon belül nem kezdődnek el a „Katasztrófák esetén 

beavatkozó személyzetet kiképző kiválósági központ” tervezet megvalósításához szükséges 

munkálatok, valamint a jelen határozat rendelkezéseinek az áthágása maga után vonja a felek 

visszahelyezését az átutalás előtti helyzetbe, egyéb formalitások teljesítése nélkül.  
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A bemutatottak értelmében javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra Maros megye köztulajdonából 

és a Maros Megyei Tanács igazgatásából az állam köztulajdonába egy ingatlan átutalására 

vonatkozó határozat tervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 



Melléklet 

a M.M.T. 190/21.12.2016. sz. Határozatához 

 

Gernyeszeg község, Maros megye, területén található ingatlan azonosítási adatai, amely Maros egye köztulajdonából és a Maros Megyei 

Tanács igazgatásából az állam köztulajdonába kerül 

 

 

Sorszám Maros megye 

köztulajdonának 

leltárában levő 

száma 

Osztályozási 

kód 

Az ingatlan 

elhelyezkedésének 

a helye 

A jogi 

személy, 

amely 

átadja az 

ingatlant 

A jogi 

személy, 

amely 

átveszi 

az 

ingatlant 

Az ingatlan jellemzői Leltári 

értéke (lej) 

1. 270. 8.29.09 Gernyeszeg, 

Maros megye 

Maros 

Megye, 

igazgatta 

a Maros 

Megyei 

Tanács 

A 

Román 

Állam 

Ingatlan (volt ipari üzemanyag raktár 2796) 

Gernyeszeg Község beépített felülete 8.306,92 

nm, kifejtett felülete 11.298,92 nm, a terület 

felülete összesen, beleértve az építményeket 

473.400 nm (47,34 ha) és: - 66 pavilonok – 

kerítések, belső utak és járdák, hálózatok, 

egyéb rögzített állapotú anyagi javak. 

Ingatlan – beazonosított terület és építmények 

a CF 2245/N Gernyeszeg, CF 2236/N 

Gernyeszeg, CF 2244/N Gernyeszeg, 

8.434.019,32 
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