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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. január 26-i 

11. számú HATÁROZAT 

A DJ 153 F Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd ingatlan 0+000-9+360 km leválasztásának a 

jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 1214/19.01.2017. sz. Indokolását és a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a S.C STEREO CAD S.R.L. által összeállított topó-kataszteri dokumentációt, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 692/12.01.2017. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvény, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Románia 

Kormányának a Rendeletének az előírásaira, 

Az aktualizált 7/1996. sz. Kataszteri és ingatlan nyilvántartási törvény és az engedélyeztetési, átvételi 

és kataszteri nyilvántartásba és telekkönyvbe való bejegyzésre vonatkozó 700/2014. sz. Rendelet 

előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási 

törvény 91. cikkely (1). bekezdés ”c” betűje és a 97. cikkely (1). bekezdése alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a DJ 153 F DJ107G Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd 0+000-9+360 km 

megyei útszakasz leválasztását, amely be van írva az 51205 sz. CF (telekkönyvbe), 74.899 nm 

felülettel, két parcellával, amint következik: 

1. parcella 4+032-6+456 km között 36888 nm felülettel; 

2. parcella 6+456-9+360 km között 38011 nm felülettel, a mellékletbe foglalt dokumentáció szerint, 

amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy minden intézkedést meg tegyen és 

aláírja bármely a jelen határozat rendelkezéseinek a végrehajtásához szükséges aktát. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a Műszaki 

Igazgatóságával és a Terület- és Városrendezési Igazgatóságával, valamint a S.C STEREO CAD 

S.R.L.-vel. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  1214/19.01.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A DJ 153 F Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd ingatlan 0+000-9+360 km leválasztásának a 

jóváhagyására vonatkozóan  

 

 

A DJ 153 F Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd 0+000-9+360 km megyei közút a megye 

köztulajdonához tartózik, bele van foglalva a Maros Megyei Tanács Maros megye köztulajdonának 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Határozatának a mellékletének a megváltoztatására vonatkozó 

Maros Megyei Tanács 34/2008. sz. Határozatával frissített Leltárba, a 201. pozíció utólagos 

módosításával és kiegészítésével. 

A Maros Megyei Tanács egy megyei útszakasz a megyei érdekeltségű utak funkcionális 

kategóriájából a helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való besorolásának a 

jóváhagyására vonatkozó 55/28.05.2015. sz. Határozatával, jóváhagyta a DJ153F 6+655-9+360 km 

közötti megyei útszakasz besorolását a községi utak kategóriájába, 2,705 km hosszúságba. 

Hogy lehetőség legyen az átruházás tárgyát alkotó megyei útszakasz feldarabolására, és hogy 

pontosan megismerjék a hosszát és a hozzátartozó területek felületét, valamint a leltári értékét, 

szükséges a kataszteri dokumentáció összeállítása, és a Telekkönyvbe való bejegyzése. 

A kataszteri dokumentációnak tartalmaznia kell okiratokat, amelyekből kitűnjön a megyei út 

azonosító adatai, beleértve a kataszteri számot/topográfiai számot, hogy megismerjék az átruházás 

tárgyát képező út reális hosszúságát. 

A DJ 153 F Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd 0+000-9+360 km közötti megyei út kataszteri 

dokumentációjának az összeállításának és a Telekkönyvbe való bejegyzésének a megvalósításának 

az érdekébe a SC STEREO CAD SRL –vel megköttetett a 34/27.05.2016. sz. Szolgáltatási 

szerződés, ezzel a céllal. 

A dokumentációt a szolgáltató a 20405/26.10.2016. sz. átiratával benyújtotta elsajátításra a megyei 

közhatósághoz, ennek értelmébe a Maros Megyei Tanács elfogadta a 176/2016. sz. Határozatot. 

A szolgáltató által a Maros megyei Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartó Hivatalnál a topó-kataszteri 

dokumentációk beadásának következtében az átfedések által nem érintett területeket bejegyezték a 

telekkönyvbe. 

Ezzel a helyzettel szemben, a Maros Megyei Tanácsnál beiktatott 692/12.01.2017. sz. átiratban, a 

szolgáltató benyújtotta a DJ 153 F DJ107G Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd 4+032-9+360 km 

közötti megyei útszakasz leválasztását, amint következik: 1. parcella a 4+032-6+456 km közötti 

szakasz 36888 nm területtel, amely Maros Megye tulajdonában marad és 2. parcella 6+456-9+360 

km között 38011 nm felülettel, amely Magyarbükkös község tulajdonába megy át. 
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Tekintettel a fentiekre a DJ 153 F DJ107G Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd 0+000-9+360 km 

megyei út leválasztása érdekébe, valamint a Maros Megyei Tanács Elnökének a leválasztáshoz 

szükséges dokumentációk aláírására való felhatalmazásának érdekébe. 

Figyelembe véve a fent leírtakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozat 

tervezetet. 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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