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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. május 25.-i 

72. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. MTH Mellékletének a kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 10.106/18.05.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

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

rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormány Rendelet 22. cikkelyének az előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének c) betűjének és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Melléklete a 

következőképpen lesz kiegészítve:  

a) Az I szakaszban „Ingatlan javak”, a 805. pozíció után beillesztenek öt új pozíciót – 806, 807, 

808, 809, 810, amelyeknek a tartalma megtalálható a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletben. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és 

Műszaki Igazgatóságával, valamint Sóvárad Község Polgármesteri Hivatalával, akik felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 10.106/18.05.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. MTH Mellékletének a kiegészítésére 

 

A DJ135 Marosvásárhely-Nyárádszereda-Sóvárad-Kobátfalva megyei út a megye köztulajdonának 

a része az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonát képező javak leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a 33-as 

pozíciójánál, aktualizálva a 34/2008. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

Az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormány Rendelet 11. cikkely előírásai szerint, ”az 

ország-, megyei és községi utak megtartják a funkcionális kategóriájukat, amelynek a részei, a 

helységeken áthaladva folytonosnak tekintik, ugyanakkor utcákként szolgálnak”, ugyanannak a 

Rendeletnek a 22. cikkelyének a rendelkezései szerint pedig, ”A megyei utak kezelését a megyei 

tanácsok biztosítják, a helyi érdekeltségű utakat pedig, a helyi tanácsok a saját közigazgatási-területi 

körzetükben. Kivételt képeznek azok a megyei útszakaszok, amelyek városi belterületet képeznek, 

beleértve a művészi munkálatokat, a hozzátartó berendezéseket és tartozékokat, amelyeket az illető 

helyi tanácsok kezelése alá kerülnek.” 

Ennek értelmében, a 42/2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal bele foglaltak a megye 

köztulajdonába, négy utcát, amelyek áthaladnak Sóvárad községen, azaz a Vágás, Templom, Király 

és Túlaviz utcákat. 

Az 1670/2017. sz. átiratban, amelyet a 4264/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, a 

Polgármesteri Hivatal közölte, hogy a fent említett utcákon található 5 híd, amelyek tévesen 

Sóvárad község köztulajdonának a leltárába foglaltattak, a 8602/2017. sz. belső jegyzékben pedig a 

Műszaki Igazgatóság, kéri, hogy tegyük meg az intézkedéseket Maros megye köztulajdonának, a 

leltárának a kiegészítéséért, az illető hidakkal. 

Figyelembe véve, hogy az 5 híd a DJ135 Marosvásárhely-Nyárádszereda-Sóvárad-Kobátfalva 

megyei úton helyezkednek el, fel kell leltározni a megye köztulajdonának a leltárába, és a Maros 

Megyei Tanács kezelésébe. 

Ezért, szükség van Maros megy köztulajdonának a leltárának a módosítására, az 5 hídnak a 

beiktatásával, azaz: Híd a Várpatak fölött Sóvárad 1, Híd a Dormapatak fölött Sóvárad 1, Híd a 

Téglapatak fölött Sóvárad 1, Híd a Kétgyepüköze fölött, Híd a Kisküküllő fölött Túlaviz Sóvárad. 

A fent bemutatottakkal szembe, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

Készítette: Marcela Moldovan – tanácsadó 
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