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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. július 25.-i 

75. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak 

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

mellékletének a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 15548/20.07.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 15437/2018. 

sz. belső jegyzéket és a 14.462/05.07.2018. sz. a Munkálatok elvégzésekor készített átvételi 

jegyzőkönyvet, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvénynek, összevetve a Polgári törvénykönyv 874. cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező 

vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a melléklete, a következőképpen módosul: 

a) Az IB szakasz „Ingatlan javak”, 271. pozíció „Terület Nagycserged (volt tanklőtér 2549. jelzés)”, 

(2) oszlop „Osztályozási kód” a következő lesz a tartalma „1.6.2”, (3) oszlop „A vagyontárgy 

megnevezése” a következő lesz a tartalma „Autó park a motorsportok részére”, (4) oszlop 

„Azonosító elemek” a következő lesz a tartalma: „Épületek – Főépület, a magassági rendszere F+2, 

a földszintnek a szintjén a méretei: a fronton 85,70 m, az oldala pedig 14,50 m. Az épület a 

következő helyiségeket foglalja magába: kettő lépcsőház, egy raktár a kisebb anyagok részére, hő-

központ, három fülke a műszaki ellenőrzés szolgálat részére, 2 helyiség az általános elektromos 

biztosíték táblának, hő-központ, folyosó, három illemhelység; I. emelet – kettő lépcsőház, egy 

illemhelység, helyiségek a verseny irányítók részére, időmérő állomás, verseny felügyelet, verseny 

igazgató, TV és rádió stúdiók, konyha, közlekedési helyiségek, felkészítő helyiség a díjazásra, 

díjazási emelvény és raktár a tisztasági anyagok részére; II. emelet – lépcsőház, kettő illemhely, 

konferencia terem, kicsi terem a felkészítőknek és tanfelszereléseknek. 

- Bokszák és vendéglő, F+1 magassági rendszerrel. Az épület a következő helyiségeket foglalja 

magába: Bokszák és irodák: földszint – 11 boksza a versenyzők részére és kettő illemhelység; I. 

emelet – nyitott folyosó és loggia, hat iroda és munka szobák a csapatoknak. A bokszák fel vannak 

szerelve egy- és háromfázisú elektromos energia felhasználó berendezésekkel és egészségügyi 
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berendezésekkel (mosdó). Vendéglő: földszint – lépcsőház; I. emelet – étterem, bár, konyha a 

mellékhelységekkel, kettő illemhelység és lépcsőház. 

- Lelátó, illemhelység és büfé: a büfé és az illemhelységek földszint magasság rendszerű 

építmények 12,00 m hosszan és 5,30 m szélesen; a lelátónak a hossza 52,50 m, szélessége 12,50 m 

és a kapacitása 1428 férőhely. 

- Orvosi központ, földszint magasság rendszerű, a méretei: 12,05 m a fronton az oldala pedig 14,15 

m. Az orvosi központ a következő helyiségeket foglalja magába: defibrillációs helyiség, 

elsősegélynyújtás, orvosi szoba, dopping ellenes laboratórium, recepció – váróterem, raktár, 

illemhelyek és fedett terasz. 

- Adminisztratív épület, földszint magasság rendszerbe. Az épület a következő helyiségeket foglalja 

magába: tanácsterem, három iroda, titkárság, konyha, hall, folyosó, windfang, raktár és kettő 

illemhelység. 

- Illemhelység és karbantartás, alagsor és földszint magasság rendszerű, paralelepipedon formába, a 

következő méretekkel: fronton 15,45 m az oldala pedig 12,70 m. Az épület a következő 

helyiségeket foglalja magába: a földszinten – illemhelységek, étterem, öltöző és illemhelység a 

karbantartó személyzet részére, hő-központ; alagsor – kettő garázsfülke a felszereléseknek, raktár 

és műhely.  

- Kapus fülke – főbejárat, alagsor és földszint magassági rendszerbe, négyzet alakura építve, egy 

terasszal a főbejáratnál, amelynek a hossza 6,55 m. Az épület a következő helyiségeket foglalja 

magába: a földszinten – az őrző-védő szolgálat, pihenőszoba és öltöző, beugró és illemhelység, az 

alagsorban pedig – irattár. 

Összekötő utak a terület belsejében: 

- Az „A” út, 520 m hosszú és a főkaputól indul, biztosítja az adminisztratív épületnek és az előtte 

levő 17 férőhelyes parkolónak az elérhetőségét (16 parkolóhely a gépkocsik részére és egy 

parkolóhely a fogyatékos személyek részére), áthalad a pálya felett egy 33 m hosszú gerendás 

felüljárón és folytatódik a Paddock teréig. 

- A „B” út, 860 m hosszú és a főkaputól indul, közös útvonalon az „a” úttal 20 m távolságon, 

miután szétválnak és folytatódik nézőtérig. Az útnak a bal oldalára különböző parkoló helyek 

vannak elhelyezve, motorkerékpároknak, maximum 9 m hosszú autóbuszoknak és gépkocsiknak 

(motorkerékpárok – 260 parkolóhely; gépkocsik – 115 parkolóhely; 6 parkolóhely a fogyatékos 

személyek részére; autóbuszok (l=10 m) – 4 parkolóhely). 

- A „C” út, 190 m hosszú és az „A” útból indul ki a 0+445 km-nél, biztosítja az Illemhely és 

karbantartás épületnek az elérhetőségét és a pálya felé. A pályát áthidaló vasbeton híd az „A” 

bekötőúton, 0+067,71 km – egy 32,15 m-es nyitással; Járda; Víz-szennyvíz, gáz, villany, telefon 

csatlakozás és hálózat; 

Platformok: - Paddock platform el van határolva az orvosi központ épülete, Központi épület – 

Bokszák és vendéglő és az Illemhely és karbantartás Épülete által, 478 m hosszú és 42 és 52 m 

közötti szélesség. A paddockon lehetőség van egy- és háromfázisú elektromos áramhoz való 

csatlakozás, 31 csatlakozónak a segítségével. 

TV platform; Helikopter leszálló platform két leszálló hellyel; Parkoló platformok; kapú, 

adminisztratív épület, karbantartás és illemhely épület; Külső – körülkerítő építmények; Időmérő, 

verseny irányítási és tájékoztató rendszer; 
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345.912 nm felületű terület, (5) oszlop „A megszerzés vagy használatba adás éve” a következő lesz 

a tartalma „2006-2018”. (6) oszlop „Leltári érték – lej”, a következő lesz a tartalma: 

„50.899.954,18”, (7) oszlop „A jelenlegi jogi helyzete” a következő lesz a tartalma „Maros megye 

köztulajdona, az 1184/2006. sz. Kormányhatározat, a 14.462/05.07.2018. sz. Átvételi jegyzőkönyv 

szerint, ügykezelő a Maros Megyei Tanács, C.F. nr.50025/Sânpaul és C.F. nr.50084/Ungheni”. 

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

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLATI OSZTÁLY 

 

15548/20.07.2018 sz. 

VII/D/1 akta  

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak 

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

mellékletének a módosításáról szóló határozattervezethez  

 

Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és a Románia Kormányának az 548/1999. sz. Határozatával 

jóváhagyott Alkalmazási műszaki normák alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a 

Maros Megyei Tanácsnak a 42/2001. július 12. sz. Határozattal, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel. Ez, együtt a municípiumoknak, a városoknak és a községeknek a leltáraival meg 

voltak küldve Romániának a Kormányának, és hitelesítve voltak Románia Kormányának a 

964/2002. sz. Határozatával. 

Románia Kormányának a 2006. szeptember 6.-i 1184. sz. Határozatával jóváhagyták, az állam 

köztulajdonából és a Honvédelmi Minisztérium ügyintézése alól, Maros megye köztulajdonába és a 

Maros Megyei Tanácsnak az ügyintézésébe való átruházását a 345.912 nm-es területnek. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 34/2008. sz. Határozatával, helyettesítették a Maros Megyei 

Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletét, ahol a 271. pozícióba beiktatták a „Terület 

Nagycserged (volt tanklőtér 2549. jelzés)”. 

A fennebb említett ingatlant rendelkezésre bocsátották az „Autó park a motorsportok részére” 

projekt megvalósításának érdekébe. Figyelembe véve, hogy a projekt keretében az elvégzett 

munkálatok befejeződtek, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság kéri a Maros 

Megye köztulajdonának a javainak a leltárának az aktualizálását. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, az utólag módosított és 

kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az 

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

módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

  



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  15549/20.07.2018 sz. 

VII/D/1 akta  

 

SZAKJELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak 

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

mellékletének a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és a Románia Kormányának az 548/1999. sz. Határozatával 

jóváhagyott Alkalmazási műszaki normák alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a 

Maros Megyei Tanácsnak a 42/2001. július 12. sz. Határozattal, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel. Ez, együtt a municípiumoknak, a városoknak és a községeknek a leltáraival meg 

voltak küldve Romániának a Kormányának, és hitelesítve voltak Románia Kormányának a 

964/2002. sz. Határozatával. 

Románia Kormányának a 2006. szeptember 6.-i 1184. sz. Határozatával jóváhagyták, az állam 

köztulajdonából és a Honvédelmi Minisztérium ügyintézése alól, Maros megye köztulajdonába és a 

Maros Megyei Tanácsnak az ügyintézésébe való átruházását a 345.912 nm-es területnek. 

Maros Megyének a tulajdonába való átutalást a 2006.10.02.-i 13485. sz. Protokollal végezték, a 

12485/02.10.2006. sz. Átadási átvételi jegyzőkönyvvel. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 34/2008. sz. Határozatával, helyettesítették a Maros Megyei 

Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletét, ahol a 271. pozícióba beiktatták a „Terület 

Nagycserged (volt tanklőtér 2549. jelzés)”. 

A fennebb említett helyen kivitelezték az „AUTÓ PARK A MOTOR SPORTOK RÉSZÉRE” 

projekt keretébe építették, a 2007-2013 Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A 

turizmusnak a hosszútávú fejlesztése és népszerűsítése, 5.2 Beavatkozási ágazat – A turizmus 

infrastruktúrájának a létrehozása, fejlesztése, modernizálása, a természeti forrásoknak az 

értékesítésének és a turisztikai szolgáltatásoknak a minőségének a növelése, által volt finanszírozva, 

amelynek az általános célkitűzése, a turizmusnak a hozzájárulásának a növelése a helyi és regionális 

fejlődéshez, a turisztikai szolgáltatásoknak a változatossá tételével, azaz „cél turizmusnak” a 

létrehozásával Maros megyében – a motor sportok kedvelőinek a részére. 

Figyelembe véve, hogy a projekt keretébe elvégzett munkálatokat befejezték, 2018.07.05.-i 

dátummal aláírták a Munkálatok befejezésekor készített átvételi jegyzőkönyvet a 14.462. számmal, 

amelyben a beruházásnak a végösszege 41.414.625,36 lej HÉA nélkül, valamint 49.283.404,18 lej 

HÉA-val együtt. 

A helyzetnek az értelmébe, szükség van a köztulajdon javainak, a leltárának az aktualizálására, 

pontosabban az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának részét képező 

javaknak, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. MTH Mellékletének a 271. sz. 

pozíciójának. 



Tekintettel a tényre, hogy a munkálat keretébe néhány építményt emeltek, a 271. pozíció módosul 

és a hozzáadódnak az épített javak. Ugyanakkor, módosulnak a vagyontárgynak az osztályozási 

kódjaira vonatkozó oszlopok megjegyzései is, a megszerzésnek az éve, a leltári értéke és a jogi 

helyzete, amint következnek: 

„Épületek – Főépület, a magassági rendszere F+2, a földszintnek a szintjén a méretei: a fronton 

85,70 m, az oldala pedig 14,50 m. Az épület a következő helyiségeket foglalja magába: kettő 

lépcsőház, egy raktár a kisebb anyagok részére, hő-központ, három fülke a műszaki ellenőrzés 

szolgálat részére, 2 helyiség az általános elektromos biztosíték táblának, hő-központ, folyosó, 

három illemhelység; I. emelet – kettő lépcsőház, egy illemhelység, helyiségek a verseny irányítók 

részére, időmérő állomás, verseny felügyelet, verseny igazgató, TV és rádió stúdiók, konyha, 

közlekedési helyiségek, felkészítő helyiség a díjazásra, díjazási emelvény és raktár a tisztasági 

anyagok részére; II. emelet – lépcsőház, kettő illemhely, konferencia terem, kicsi terem a 

felkészítőknek és tanfelszereléseknek. 

- Bokszák és vendéglő, F+1 magassági rendszerrel. Az épület a következő helyiségeket foglalja 

magába: Bokszák és irodák: földszint – 11 boksza a versenyzők részére és kettő illemhelység; I. 

emelet – nyitott folyosó és loggia, hat iroda és munka szobák a csapatoknak. A bokszák fel vannak 

szerelve egy- és háromfázisú elektromos energia felhasználó berendezésekkel és egészségügyi 

berendezésekkel (mosdó). Vendéglő: földszint – lépcsőház; I. emelet – étterem, bár, konyha a 

mellékhelységekkel, kettő illemhelység és lépcsőház. 

- Lelátó, illemhelység és büfé: a büfé és az illemhelységek földszint magasság rendszerű 

építmények 12,00 m hosszan és 5,30 m szélesen; a lelátónak a hossza 52,50 m, szélessége 12,50 m 

és a kapacitása 1428 férőhely. 

- Orvosi központ, földszint magasság rendszerű, a méretei: 12,05 m a fronton az oldala pedig 14,15 

m. Az orvosi központ a következő helyiségeket foglalja magába: defibrillációs helyiség, 

elsősegélynyújtás, orvosi szoba, dopping ellenes laboratórium, recepció – váróterem, raktár, 

illemhelyek és fedett terasz. 

- Adminisztratív épület, földszint magasság rendszerbe. Az épület a következő helyiségeket foglalja 

magába: tanácsterem, három iroda, titkárság, konyha, hall, folyosó, windfang, raktár és kettő 

illemhelység. 

- Illemhelység és karbantartás, alagsor és földszint magasság rendszerű, paralelepipedon formába, a 

következő méretekkel: fronton 15,45 m az oldala pedig 12,70 m. Az épület a következő 

helyiségeket foglalja magába: a földszinten – illemhelységek, étterem, öltöző és illemhelység a 

karbantartó személyzet részére, hő-központ; alagsor – kettő garázsfülke a felszereléseknek, raktár 

és műhely.  

- Kapus fülke – főbejárat, alagsor és földszint magassági rendszerbe, négyzet alakura építve, egy 

terasszal a főbejáratnál, amelynek a hossza 6,55 m. Az épület a következő helyiségeket foglalja 

magába: a földszinten – az őrző-védő szolgálat, pihenőszoba és öltöző, beugró és illemhelység, az 

alagsorban pedig – irattár. 

Összekötő utak a terület belsejében: 

- Az „A” út, 520 m hosszú és a főkaputól indul, biztosítja az adminisztratív épületnek és az előtte 

levő 17 férőhelyes parkolónak az elérhetőségét (16 parkolóhely a gépkocsik részére és egy 

parkolóhely a fogyatékos személyek részére), áthalad a pálya felett egy 33 m hosszú gerendás 

felüljárón és folytatódik a Paddock teréig. 



- A „B” út, 860 m hosszú és a főkaputól indul, közös útvonalon az „a” úttal 20 m távolságon, 

miután szétválnak és folytatódik nézőtérig. Az útnak a bal oldalára különböző parkoló helyek 

vannak elhelyezve, motorkerékpároknak, maximum 9 m hosszú autóbuszoknak és gépkocsiknak 

(motorkerékpárok – 260 parkolóhely; gépkocsik – 115 parkolóhely; 6 parkolóhely a fogyatékos 

személyek részére; autóbuszok (l=10 m) – 4 parkolóhely). 

- A „C” út, 190 m hosszú és az „A” útból indul ki a 0+445 km-nél, biztosítja az Illemhely és 

karbantartás épületnek az elérhetőségét és a pálya felé. A pályát áthidaló vasbeton híd az „A” 

bekötőúton, 0+067,71 km – egy 32,15 m-es nyitással; Járda; Víz-szennyvíz, gáz, villany, telefon 

csatlakozás és hálózat; 

Platformok: - Paddock platform el van határolva az orvosi központ épülete, Központi épület – 

Bokszák és vendéglő és az Illemhely és karbantartás Épülete által, 478 m hosszú és 42 és 52 m 

közötti szélesség. A paddockon lehetőség van egy- és háromfázisú elektromos áramhoz való 

csatlakozás, 31 csatlakozónak a segítségével. 

TV platform; Helikopter leszálló platform két leszálló hellyel; Parkoló platformok; kapú, 

adminisztratív épület, karbantartás és illemhely épület; Külső – körülkerítő építmények; Időmérő, 

verseny irányítási és tájékoztató rendszer; 

345.912 nm felületű terület, (5) oszlop „A megszerzés vagy használatba adás éve” a következő lesz 

a tartalma „2006-2018”. (6) oszlop „Leltári érték – lej”, a következő lesz a tartalma: 

„50.899.954,18”, (7) oszlop „A jelenlegi jogi helyzete” a következő lesz a tartalma „Maros megye 

köztulajdona, az 1184/2006. sz. Kormányhatározat, a 14.462/05.07.2018. sz. Átvételi jegyzőkönyv 

szerint, ügykezelő a Maros Megyei Tanács, C.F. nr.50025/Sânpaul és C.F. nr.50084/Ungheni” 

A bemutatottak értelmébe, a határozattervezetet alálehet vetni a megvitatásnak és jóváhagyásnak. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 15553/20.07.2018. sz. 

VII/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak 

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

mellékletének a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 15548/20.07.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási 

osztálynak a 15549/20.07.2018. 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: 

Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és a Románia Kormányának az 548/1999. sz. Határozatával 

jóváhagyott Alkalmazási műszaki normák alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a 

Maros Megyei Tanácsnak a 42/2001. július 12. sz. Határozattal, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel. Ez, együtt a municípiumoknak, a városoknak és a községeknek a leltáraival meg 

voltak küldve Romániának a Kormányának, és hitelesítve voltak Románia Kormányának a 

964/2002. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 34/2008. sz. Határozatával, kiegészítették a Maros Megyei 

Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletét, ahol a 271. pozícióba beiktatták a „Terület 

Nagycserged (volt tanklőtér 2549. jelzés)”, Románia Kormányának a 2006. szeptember 6.-i 1184. 

sz. Határozatával, az állam köztulajdonából és a Honvédelmi Minisztérium ügyintézése alól, Maros 

megye köztulajdonába és a Maros Megyei Tanácsnak az ügyintézésébe, a 345.912 nm-es felületű 

területnek az átruházásának a következtébe. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy ezt a területet az „Autó park a motor 

sportok részére”projekt rendelkezésére bocsátották, amelynek keretébe egy sor építményt emeltek. 

Ez a körülmény a megye köztulajdonának, a javainak, a leltárának az aktualizálását vonja maga 

után, vagyis a 271. pozíciónak a módosítását,a megye köztulajdonának a területén újonnan emelt 

építményeknek a leltárba való foglalásának értelmébe. Ugyanakkor javasolják a vagyontárgynak az 

osztályozási kódjaira vonatkozó oszlopok megjegyzései is, a megszerzésnek az éve, a leltári értéke 

és a jogi helyzete. 

A Polgári törvénykönyvnek a 863. cikkely előírásai szerint, az egyik módja a köztulajdonnak a 

megszerzésére a közbeszerzés – széles értelembe véve, a törvény feltételei között végezve, a 

doktrínában mint egy jogi okiratot vagy anyagi tényt határoz meg, amelynek következtébe egy 



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 

vagyontárgy az államnak vagy területi közigazgatási egységeknek a vagyonába kerül és amely 

ezeknek az entitásoknak a részére a vagyontárgyak feletti tulajdon jogot ítél meg. 

Az építményeket egy munkálati közbeszerzési szerződésnek az alapján emelték, amelyet a fennebb 

említett európai alapokból finanszírozott projektnek a kivitelezésének az érdekébe kötöttek. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 120. cikkely (1) bekezdés meghatározza, hogy „helyi vagy megyei érdekű 

köztulajdonhoz tartóznak azok a javak, amelyek a törvény szerint vagy a természetüktől fogva, 

közhasznú vagy –érdekű és a törvény által nincsenek nemzeti hasznú vagy érdekűvé nyilvánítva.” 

Relevánsak, az ingatlan kataszteri és nyilvántartó 7/1996. sz. Törvény 37. cikkely előírásai is, 

amelyek szerint „az építmények feletti tulajdon jogot a telekkönyvbe, az építkezési engedélyt 

kibocsátó helyi hatóság által kiadott tanúsítvány alapján jegyzik be, amely megerősítse, hogy az 

építményeknek az emelése az építkezési engedély szerint volt elvégezve és, hogy létezik a munkálat 

elvégzésekor felvett átvételi jegyzőkönyv, valamint a területre vonatkozó többi jogi rendelkezés 

szerint és egy kataszteri dokumentációnak a létezését”. 

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 

összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. cikkelyeinek az előírásainak a 

betartásával készítették el. 

A fennebb bemutatottak szempontjából és tekintettel a vonatkozó jogi rendelkezésekre, úgy 

értékeljük, hogy az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező 

vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra 

és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Adriana Farkas 
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