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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. július 25.-i 

74. számú HATÁROZAT 

Egy a Maros Megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak, elévülés 

következtébe, a leltárból való leírására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 15483/19.07.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály 15484/19.07.2018. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 15496/19.07.2018. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 2018.07.16.-i 

26537. sz. átiratában megküldött és a Maros Megyei Tanácsnál a 2018.07.16.-i 15230. sz. alatt 

iktatott kérésre,  

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. 

sz. Törvénynek és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. cikkely előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betű és a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a leltárból való leírását, az elévülésének következtébe, az Erdőszentgyörgy, 

Állomás utca 22 A sz. alatti, az 50332/Sângeorgiu de Pădure sz. telekkönyvbe bejegyzett, C3 – 

üzemanyag raktár építménynek, amely Maros Megyének, a köztulajdonának a része és a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügykezelése alatt található. 

2. cikkely A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megtesz minden 

szükséges intézkedést a C3 – üzemanyag raktárnak az 50332/Sângeorgiu de Pădure sz. 

telekkönyvből való törlésének az érdekébe. 

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

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  15483/19.07.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

INDOKOLÁS 

Egy a Maros Megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak, elévülés 

következtébe, a leltárból való leírására vonatkozóan  

 

Az Erdőszentgyörgy, Állomás utca 22 A sz. alatti ingatlan, Maros Megye köztulajdonának része, be 

van jegyezve az 50332/Sângeorgiu de Mureș sz. telekkönyvbe. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a megye köztulajdonához tartozó egyes ingatlanoknak a 

rendeltetésének a megváltoztatására vonatkozó 2009. október 29.-i 136. sz. Határozatával, 

jóváhagyták az illető ingatlannak a rendeltetésének a megváltoztatását, a „megyei utakhoz tartozó 

őrházból” „szociális” rendeltetésű ingatlanná, a kockázatos helyzetben levő gyermekeknek és 

felnőtt személyeknek a védelmébe, szak szociális szolgáltatásoknak a létrehozásának az érdekébe, 

ezért átadták a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézésébe. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 26537/2018. sz. átirattal, amelyet 

a 15230/2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kéri, hogy megtegyük a szükséges 

intézkedéseket, az 50332/Sângeorgiu de Mureș sz. telekkönyvbe bejegyzett ingatlanhoz tartozó C3 

– üzemanyag raktár építménynek, a Maros Megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való 

átruházásának érdekébe, a lebontási engedélynek a megszerzésének és a telekkönyvből való 

törlésének a céljából. 

Ugyanakkor, a vagyontárgy jelen van a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a leltárában is, ami szükségessé teszi a ténybeli helyzetnek az egyeztetését a 

Maros Megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyaknak a mennyiségi érték nyilvántartóval, a 

vagyontárgynak a leltárból és a könyvelési nyilvántartásból való leírásával. 

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

   

ELNÖK 

Péter Ferenc 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  15482/19.07.2018 sz. 

VII/D/1 akta  

 

SZAKJELENTÉS 

Egy a Maros Megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak, elévülés 

következtébe, a leltárból való leírására vonatkozóan 

 

Az Erdőszentgyörgy, Állomás utca 22 A sz. alatti ingatlan, Maros Megye köztulajdonának része, be 

van jegyezve az 50332/Sângeorgiu de Mureș sz. telekkönyvbe. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a megye köztulajdonához tartozó egyes ingatlanoknak a 

rendeltetésének a megváltoztatására vonatkozó 2009. október 29.-i 136. sz. Határozatával, 

jóváhagyták az illető ingatlannak a rendeltetésének a megváltoztatását, a „megyei utakhoz tartozó 

őrházból” „szociális” rendeltetésű ingatlanná, a kockázatos helyzetben levő gyermekeknek és 

felnőtt személyeknek a védelmébe, szak szociális szolgáltatásoknak a létrehozásának az érdekébe, 

ezért átadták a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézésébe. 

Utólag, elkészítették a Marosludas, Szakadát (Nyárádremete község), Erdőszentgyörgy, Mezőrücs, 

Abosfalva (Mikefalva község) és Szabéd (Mezőcsávás község) helységekben található 

ingatlanoknak az átadására-átvételére vonatkozó protokollt, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak a 

136/2009. sz. Határozatának a tárgyát képezik, be voltak iktatva a Maros Megyei Tanácsnál a 

10521/09.07.2010. sz. alatt, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál pedig 

a 15088/09.07.2010. sz. alatt. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 26537/2018. sz. átirattal, amelyet 

a 15230/2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kéri, hogy megtegyük a szükséges 

intézkedéseket, az 50332/Sângeorgiu de Mureș sz. telekkönyvbe bejegyzett ingatlanhoz tartozó C3 

– üzemanyag raktár építménynek, a Maros Megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való 

átruházásának érdekébe, a lebontási engedélynek a megszerzésének és a telekkönyvből való 

törlésének a céljából. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megküldött dokumentumok 

elemzésének következtébe, megállapították, hogy a C3 – üzemanyag raktár építmény, tényleg 

összedőlt, az összeomlásból megmaradt anyagok egy másik helyiségbe vannak elraktározva, az 

eredeti építményből pedig nem maradt csak a beton platform. 

Tekintettel arra, hogy ez az építmény összedőlt, a régisége és a használatlansága miatt, úgy 

gondoljuk, hogy le kell írni a leltárból a vagyontárgynak az elévülésének következtébe és nem 

átruházni Maros Megye köztulajdonából a magántulajdonába. 

Hasonlóan, a vagyontárgy jelen van a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a leltárában is, ami szükségessé teszi a ténybeli helyzetnek az egyeztetését a 

Maros Megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyaknak a mennyiségi érték nyilvántartóval, a 

vagyontárgynak a leltárból és a könyvelési nyilvántartásból való leírásával. 



Ugyanakkor, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság meg fogja tenni a 

szükséges intézkedéseket az 50332/Sângeorgiu de Pădure sz. telekkönyvből való törlését a C3 – 

üzemanyag raktár építménynek. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, az egy a Maros Megye 

köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 

az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak, elévülés következtébe, a leltárból való leírására 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan tanácsadó 

 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 15496/19.07.2018. sz. 

VII/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Egy a Maros Megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak, elévülés 

következtébe, a leltárból való leírására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 15483/19.07.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási 

osztálynak a 15484/19.07.2018. sz. szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A közigazgatási okirattervezetnek a szabályozási tárgya, a Maros Megye köztulajdonához tartozó és 

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ügyintézése alatt levő, az 

Erdőszentgyörgy, Állomás utca 22 sz. alatti ingatlanhoz tartozó C3 – üzemanyag raktár 

építménynek, amely az 50332/Sângeorgiu de Mureș sz. telekkönyvbe van bejegyezve, a leltárból 

való leírása. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság és a szakjelentés, kitűnik, hogy ez az építmény idővel összeomlott, a régisége és a 

használatlansága következtébe. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 

287/2009. sz. Törvény 864. cikkely szerint, „a köztulajdon jog megszűnik, ha a vagyontárgy elévült 

vagy magántulajdonba került, ha megszűnt a közhaszon vagy –érdek, a törvény által előírt 

feltételeknek a betartásával”. 

Következésképpen, az elemzett közigazgatási okirattal, a Maros Megye köztulajdonához tartozó 

vagyontárgynak a mennyiségi értéki nyilvántartásának, a ténylegesen létező helyzettel való 

egyeztetését követik, a leltárból való leírásával, az elévülésnek a következtébe, valamint a 

könyvelési kimutatásokból való leírásával. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács a 

megye vagyonának az ügykezelésével kapcsolatos feladatokat gyakorol. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak a 

kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 30. cikkelyével 
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összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. cikkelyeinek az előírásainak a 

betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy az egy a Maros Megye 

köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 

az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak, elévülés következtébe, a leltárból való leírására 

vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Adriana Farkas 
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