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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  

 

2017. június 29.-i 

86. számú HATÁROZAT 

DJ 153F, DJ 107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd megyei út, 6+456-9+360 km közötti 

szakaszának átruházásáról, Maros megye köztulajdonából Magyarbükkös község köztulajdonába és 

a Maros megye köztulajdonában levő javak leltárának a megfelelő módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságának a 13.514./23.06.2017. sz. Indokolását, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Magyarbükkös-i Helyi Tanácsnak a 16/23.05.2017. sz. Határozatát, amelyet a 

13273/21.06.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 

213/1998. sz. Törvény 9. cikkely (3) bekezdésének és az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. törvény előírásait,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a DJ 153F DJ 107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd, megyei út 

6+456-9+360 km közötti szakaszának, amely be van írva a C.F. 51210/Bichiş-be, átruházását, 

Maros megye köztulajdonából Magyarbükkös község köztulajdonába. 

(2) Az (1) bekezdésben említett ingatlan beazonosítási adatai meg vannak jelölve a mellékletben, 

amely szerves része a jelen határozatnak. 

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

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

következőképpen módosul: 

Az I szakaszban Ingatlan Javak A. Megyei Utak: 

a) a „201”-es pozíciónál módosul a 2. oszlop ”A dolog megnevezése” és a következő lesz a tartalma 

„DJ107G – Lándor – Magyarbükkös és védelmi zónája”, a 3. oszlopa „Beazonosítási elemek” és a 

következő lesz a tartalma „DJ107G – Lándor – Magyarbükkös és védelmi sávja, 0+000-6+456 km, 

L=6,456 km, aszfalt burkolat, 90.098 nm-es területtel, beírva a C.F nr.51209/Bichiş, C.F. nr. 

51197/Bichiş, C.F. nr.51208/Bichiş, C.F. nr.50872/Aţintiş, C.F. nr.50853/Aţintiş”, a 6. oszlopa „A 

leltári értéke (lej)” a következő tartalma lesz ”1.933.390,32”, 

b) a „202” pozíció „A védelmi sáv” érvénytelenítődik. 
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3. cikkely Az 1. cikkelyben említett ingatlan átadása-átvétele az érdekelt felek között megkötött 

protokoll alapján, 30 napon belül fog meg történni. 

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

Magyarbükkös-i Polgármesteri Hivatallal, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 13514/23.06.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

DJ 153F, DJ 107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd megyei út, 6+456-9+360 km közötti 

szakaszának átruházásáról, Maros megye köztulajdonából Magyarbükkös község köztulajdonába és 

a Maros megye köztulajdonában levő javak leltárának a megfelelő módosításáról 

 

A DJ153F, DJ107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd megyei út a 0+000-9+360 km között, 

a megye köztulajdonához tartozik, az utólag módosított és kiegészített Maros megye 

köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének a módosításáról szóló 34/2008. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

pedig, bele van foglalva a 201. sz. pozícióba. 

A Magyarbükkös-i Helyi Tanács a 758/08.04.2015. sz. átiratával elküldte a Maros Megyei 

Tanácsnak, egy megyei útnak a leosztályozására, a községi utak használati kategóriájába és a 

DJ153F megyei útnak a 6+655 km-től a 9+360 km között levő, 2,705 km hosszú szakaszának 

adminisztrálásának az átvételének a javaslatára vonatkozó 12/30.03.2015. sz. Határozatát. 

Egy megyei útszakasznak a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a helyi 

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való besorolásának a jóváhagyására vonatkozó 

55/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták a DJ153F megyei útnak a 

6+655-9+360 km közötti, 2,705 km hosszú szakaszának a községi utak kategóriájába való 

besorolását. 

A feldarabolás lehetőségének az érdekébe és hogy ismert legyen az átutalás tárgyát képező megyei 

útszakasz pontos hosszúsága és a hozzá tartozó területnek a felülete, valamint a leltári értéke, 

szükségessé vált a kataszteri dokumentációjának az összeállítása és a Telekkönyvbe való 

bejegyzése.  

A DJ153F DJ107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd, 0+000-9+360 km, megyei út 

kataszteri dokumentációjának a kivitelezésének és a Telekkönyvbe való bejegyzésének érdekébe 

egy szolgáltatási szerződést kötöttek, amelynek ez volt a tárgya. 

A DJ153F DJ107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd, 0+000-9+360 km, megyei útnak a 

Telekkönyvbe való beíratási kataszteri munkálatainak a megvalósításának következtében hét 

telekkönyv született, azaz a C.F. nr.51207/Bichiş 243 nm-es területnek – Hidat tükrözi, C.F. 

nr.51206/Bichiş 183 nm-es területnek – Hidat tükrözi, C., C.F. nr.51197/Bichiş 4.005 nm-es 

területnek, C.F. nr.51208/Bichiş 24.188 nm-es területnek, C.F. nr.50872/Aţintiş 24.994 nm-es 

területnek, C.F. nr.50853/Aţintiş 23 nm-es területnek és a C.F. nr.51205/Bichiş 74.899 nm-es 

területnek. 



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

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

A 74.899 nm területű útszakaszt, amely be van írva a C.F. nr.51205/Bichiş alatt, felosztották két 

darabra, két telekkönyvbe írták be, azaz 1. darab C.F. 51210/Bichiş 38.011 nm-es területtel és a 2. 

darab C.F nr. 51209/Bichiş 36.888 nm-es területtel. 

A Magyarbükkös-i Helyi Tanács az 1838/2017. sz. átiratával, amelyet a 13273/2017. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, elküldte a Magyarbükkös-i Helyi Tanács 16/2017. sz. 

Határozatát, amelyben kéri a DJ153F megyei útnak a 6+456-9+360 km közötti, 2,904 km hosszú 

szakaszának az átruházását Maros megye köztulajdonából Magyarbükkös község köztulajdonába. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, szükségessé vált az utólag módosított és kiegészített, Maros 

megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének a módosítása beiktatással, az I. szakaszba Ingatlan Javak A. Megyei Utak: 

a „201” pozíció 2. oszlopa, ”A dolog megnevezése”, amelynek a tartalma lesz „DJ107G – Lándor – 

Magyarbükkös és védelmi zónája” 3. oszlopa, „Beazonosítási elemek”, amelynek a következő 

tartalma lesz „DJ107G – Lándor – Magyarbükkös és védelmi zónája, 0+000-6+456 km, L=6,456 

km, aszfalt burkolat, 90.098 nm-es területtel, 6. oszlopa Leltári értéke (lej)”1.933.390,32”, a „202” 

pozíció pedig érvénytelenítve lesz. 

Az ismetettek értelmébe, javasoljuk DJ 153F DJ 107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd, 

megyei út 6+456-9+360 km közötti szakaszának, amely be van írva a C.F. 51210/Bichiş-be 38.011 

nm-es területtel, 2,904 km hosszúsággal, átruházását, Maros megye köztulajdonából Magyarbükkös 

község köztulajdonába és a Maros megye köztulajdonában levő javak leltárának a megfelelő 

módosítását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan – tanácsadó 
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