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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. október 26.-i 

150. számú HATÁROZAT 
A Mezőzáh, Park utca 1 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonában levő ingatlant érintő egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által, bemutatott 22478/23.10.2017. sz. Indokolást, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 42862/2017. 

sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 22268/2017. sz. alatt iktattak, valamint a Maros 

Megyei Múzeumnak az 1644/2017. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 22344/2017. 

sz. alatt iktattak,  

Tekintettel, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény előírásaira, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. 

Törvény 867 és 869 cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

bekezdésének előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Visszavonják a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a 

Mezőzáh, Park utca 1 sz. alatti ingatlan feletti igazgatási jogát, amely Maros megye 

köztulajdonához tartózik, a C.F. nr.9/Zau de Câmpie telekkönyvben van beazonosítva, történelmi 

műemlék, LMI kódja: MS-II-a-A-16073. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett ingatlannak az igazgatási jogát átadják a Maros Megyei 

Múzeumnak, egyes múzeumi tevékenységeknek a végzésére. 

3. cikkely Az 1. cikkelyben előírt ingatlannak az átadása átvétele, Átadási-átvételi protokoll alapján 

fog történni a jelen határozatnak az elfogadásától 30 napon belül. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak és a Maros Megyei Múzeumnak, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellenjegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  22478/23.10.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Mezőzáh, Park utca 1 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonában levő ingatlant érintő egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról 

 

 

 

A Mezőzáh, Park utca 1 sz. alatti ingatlan, amely a C.F. nr.9/Zau de Câmpie telekkönyvbe van 

bejegyezve, Maros megye köztulajdonának része és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság igazgatása alatt található, ebben az épületben működik a Mezőzáh-i Elhelyezési 

központ. 

A 2012. év folyamán, amikor csökkent a védett gyermekek száma a családba való újra 

integrálódással, mint a gyermekek jogainak a védelmére és népszerűsítésére vonatkozó 272/2004. 

sz. Törvénynek a hatása, valamint más, a gyermekeknek vagy fiataloknak, a szükségleteiknek a 

függvényébe biztosított, védelmi szolgáltatásokkal, a bezárási eljárást követték. 

A Mezőzáh-i Elhelyezési központ még működött egy kis ideig, a Mezőrücs-i és az 

Erdőszentgyörgy-i család típusú házaknak a megszervezéséig, amikor a Központot bezárták. 

Az elhelyezési központ bezárásának következtében, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság megpróbálta, hogy alapokat pályázzon meg, szociális programoknak a fejlesztésére 

ebben az ingatlanban, de mostanáig egyetlen lépés sem konkretizálódott, az épület mind jobban 

megrongálódott, a használatlansága miatt. 

A 42862/2017. sz. átiratában, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kifejezi 

belegyezését, a Mezőzáh, Park utca 1 sz. alatti ingatlan igazgatási jogáról való lemondással 

kapcsolatba, az illető ingatlan már nem hasznos és nem található a jövőbeli fejlesztési stratégiájába, 

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 

Az 1644/2017. átiratban, a Maros Megyei Múzeum, tudtunkra adja a tényt, hogy több, a megye 

köztulajdonában levő ingatlant igazgat és, amelyek történelmi műemlékek, azaz, a Kultúrpalota, a 

Természettudományi Múzeum, a Történelmi és Archeológiai Múzeum stb., gazdag tapasztalattal 

rendelkezik a műemlékek megőrzése, restaurálása és felújítása terén. 

Figyelembe véve az intézménynek a műemlékek terén való szakosodását és tapasztalatát, a Maros 

Megyei Múzeum kérelmezi az igazgatásába való átutalását a Mezőzáh-i, Park utca 1 sz. alatti 

ingatlannak, a műemlék rehabilitálásának/felújításának érdekébe, valamint egy dokumentációnak az 

összeállítására, európai alapoknak a megszerzésének érdekébe. 

Tekintettel a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az átiratára, valamint a 

Maros Megyei Múzeum kérelmére, javasoljuk az igazgatási jognak a visszavonását a Maros Megyei 
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, ere az ingatlanra és az átutalását a Maros Megyei 

Múzeumnak. 

A bemutatottak érdekébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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