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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. október 26.-i 

151. számú HATÁROZAT 
Egy községi útszakasznak, a községi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a megyei 

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Műszaki Igazgatóság 21.919/10.10.2017. sz. Indokolását, valamint az egy községi 

útszakasznak a Radnót város köztulajdonából a Maros Megye köztulajdonába való átutalására 

vonatkozó, a Radnót Város Helyi Tanácsának címzett kérelemről szóló 20/2016. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatot, 

Az újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 12. cikkely (2) 

bekezdésének rendelkezéseinek értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdés a rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja egy községi útszakasznak a besorolását a megyei utak funkcionális 

kategóriájába, a Melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és 

Műszaki Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLAT KÖVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

 21.919/17.10.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyására 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2016. február 25-i 20. sz. Határozattal kérelmezték a Radnót Városi 

Helyi Tanácstól, a DC120 Radnót (DN15) – Csapószentgyörgy – Marosorbó – DC126, községi 

útnak, egy szakaszának az átutalását Radnót város köztulajdonából Maros megye köztulajdonába. 

A Radnót – Csapószentgyörgy összekötő útnak, Radnót város köztulajdonából a Maros Megyei 

Tanács köztulajdonába való átutalásáról szóló 130/2017. sz. Határozattal, a Radnót-i Helyi Tanács 

jóváhagyta az átutalását Radnót Város köztulajdonából a Maros Megyei Tanács köztulajdonába, a 

Törvénnyel nyert tulajdon jogot, a következő ingatlanokra: 

- 2162 nm felületű külterület, használati kategória út, beírva a CF nr. 54011/Iernut telekkönyvbe 

- 6486 nm felületű külterület, használati kategória út, beírva a CF nr.54012/Iernut telekkönyvbe 

- 3275 nm felületű külterület, használati kategória út, beírva a CF nr.54009/Iernut telekkönyvbe 

Ez az útszakasz fogja összekötni Marosvásárhely municípiumot, a DN15 országúton keresztül, a 

Marosorbó-i Hősök Műemlékével. 

A Maros Megyei Tanács és a Radnót Városi Helyi Tanács, 2017. 08. 03.-i dátummal, aláírták az 

átadás átvételi jegyzőkönyvét a DC 120 községi útnak, egy szakaszának, amely összeköti a DN 15 

utat a Marosorbó-i Emlékművel, hossza 1,800 km. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 20/2016. sz. kérelmezési határozatának az alapján, valamint a 

43/1997. sz. Kormányrendelet 12. cikkely (2) bekezdésének a rendelkezéseinek az alapján, amely 

szerint, egy útnak a megyei érdekeltségű funkcionális kategóriából való besorolása a helyi 

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába vagy fordítva, megyei tanács határozattal történik, 

annak a hatóságnak a javaslatára, amelyik át fogja venni az igazgatása alá, javasoljuk jóváhagyásra, 

a helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a megyei utak funkcionális kategóriájába való 

besorolását, a DC 120 községi útszakasznak a 0+000 km-től az 1+800 km-ig, 1,800 km hosszan. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin, mérnök

Készítette: Gorea Mihaela, mérnök 

Ellenőrizte: Oarga Marieta, szolgálatvezető, mérnök, 

2 pld. 
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