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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. október 19.-i 

118. 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 kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 22218/17.10.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Szászrégen Municípium Helyi Tanácsának a 216/2018. sz. Határozatát, a 

Segesvár Municípium Helyi Tanácsának a 203/2018. sz. Határozatát a Mezőrücs-i Helyi Tanácsnak 

a 63/2018. sz. Határozatát. 

Tekintettel, a Polgári törvénykönyv 863. cikkelyére, az újraközölt, a helyiségeknek a köztisztasági 

szolgálatára vonatkozó 101/2006. sz. Törvény 7. cikkely (2) bekezdésre, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény 120. cikkely (1) bekezdésre, valamint az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon 

javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény 9. cikkely (4) bekezdésre, 

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 lesz kiegészítve: 

a) Az I szakasz „Ingatlan javak”, 814. pozíció után beiktatnak három új pozíciót – 815, 816 és 817., 

amelyeknek a tartalmát a jelen határozatnak a szerves részét képező melléklet tartalmazza. 

II. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a Terület és Városrendezési Igazgatósága felel az I. 

cikkelyben említett ingatlan javak felett, Maros Megyének a tulajdonjogának a telekkönyvbe való 

bejegyzéséhez szükséges dokumentációnak az elkészítéséért. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik Szászrégen Municípiumnak, Segesvár Municípiumnak 

Mezőrücs Községnek, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

Terület és Városrendezési Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

22218/17.10.2018. sz. 

VI/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 kiegészítésére vonatkozóan  

 

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 153/2015. Határozatával, a Maros megyei Szilárd Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszerének Pályázatának, a kivitelezésének a céljából, egyes 

intézkedéseknek a kezdeményezésének érdekébe, a megyei közhatóság kérte Maros Megyének a 

köztulajdonába való átutalását az ingatlanoknak, amelyek az átrakodó/szortírozó állomásokból 

együtt a hozzátartozó területekből tevődnek össze, a Szászrégen-i, Segesvár-i és Mezőrücs-i KTE 

köztulajdona, a Maros Megyei Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszerbe való beiktatásuknak 

az érdekébe, mint szerves része annak. 

A 216/2018. sz. Határozattal a Szászrégen Municípiumi Helyi Tanács, a 203/2018. sz. Határozattal 

a Segesvár Municípiumi Helyi Tanács, a 63/2018. sz. Határozattal a Mezőrücs-i Helyi Tanács, 

jóváhagyta a köztulajdonukban levő ingatlanoknak az átutalását Maros Megye köztulajdonába. 

Tekintettel, a Szászrégen-i, Segesvár-i és Mezőrücs-i szortírozó/átszállító állomások javainak, 

Maros Megye köztulajdonába való átutalására vonatkozó határozatokra, szükség van az utólag 

módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletének 

a módosítására, három új pozícióval való kiegészítésével, a 815, 816 és 817. pozíciókkal. 

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 

kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

  



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

   

 

22219/17.10.2018 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 kiegészítésére vonatkozóan 

 

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. 

Az összes Maros megyei közigazgatási egység társult, a „Maros megyei Szilárd Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszere” (SMIDS) Beruházási projektnek a kivitelezésének a céljával, 

amelyet az Európai Unió, a Regionális Fejlesztési Európai Alapból (FEDR) finanszíroz, amelynek 

érdekébe 30 éves lejáratú társulási szerződést kötöttek. 

Az újraközölt, a települések köztisztasági szolgálatának a 101/2006. sz. Törvény 7. cikkely (2) 

bekezdés előírásai szerint, ”(2) A hulladékok integrált gazdálkodási rendszeréhez vagy annak a 

részeihez tartozó javak, esetenként, a megye köztulajdonához tartoznak.” 

A fennebb említett jogi szabályozások szellemébe és esetenként a szortírozó/átrakodó állomások 

működtetésének az integrált ügykezelésének a biztosításáért, amelyeket más pályázatok keretébe 

kiviteleztek (Phare Ces, 7/2006. sz. Kormányrendelet), a SMIDS bevezetésének a céljából társult 

Maros Megyei közigazgatási területi egységek, a társulási szerződés 13. cikkely (3) bekezdésébe 

szabályozták, hogy „(3) Az illető helyi közigazgatási hatóságok által, a finanszírozóval szembe, 

vállalt kötelezettségek megszűnésekor, ezeket a projektbe fogják foglalni, az ügykezelésnek a 

delegálását a helyi tanácsokra fogják bízni. 

Tekintettel a fentiekre, a Maros Megyei Szilárd Hulladékoknak az Integrált Gazdálkodási Rendszer 

Projektnek a kivitelezésének a céljából, egyes intézkedéseknek a kezdeményezéséről szóló 

153/2015. sz. Maros Megyei tanács Határozattal, a megyei közhatóság jóváhagyta az esetenként, az 

átrakodó/szortírozó állomásoknak, amelyeket más a megye területén lebonyolított projektek 

keretébe kiviteleztek, Maros megyének a köztulajdonába való átutalási kérését. 

A mi kérésünknek a következtébe, a Szászrégen-i KTE jóváhagyta a Szászrégen Municípium Helyi 

Tanácsának a 216/2018. sz. Határozatát, a Segesvár-i KTE jóváhagyta a Segesvár Municípium 

Helyi Tanácsának az 203/2018. sz. Határozatát, a Mezőrücs-i KTE jóváhagyta az Mezőrücs-i Helyi 

Tanácsnak a 63/2018. sz. Határozatát. 



Tekintettel, a Szászrégen-i, Segesvár-i és Mezőrücs-i szortírozó/átszállító állomások javainak, az 

átutalására vonatkozó határozatokra, szükség van az utólag módosított és kiegészített, a Maros 

Megyei Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletének a módosítására, három új 

pozícióval való kiegészítésével, a 815, 816 és 817. pozíciókkal. 

A bemutatottak értelmébe, az elemzett határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

22222/17.10.2018. sz. 

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 kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke, Péter Ferenc úr, által, a 22218//17.10.2018. sz. 

indokolással kezdeményezett határozattervezetet és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és 

vállalatirányítási osztálynak a 22219/17.10.2018. 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 közigazgatási okiratnak a szabályozási tárgya, Maros megyének a köztulajdonának a leltárának a 

kiegészítése, az átrakodó/szortírozó állomásokból és a hozzátartozó területekből összetevődő 

ingatlanoknak , Maros Megyének a köztulajdonába való átutalásának következtébe, amelyek a 

Segesvár-i, Mezőrücs-i és Szászrégen-i Közigazgatási Területi Egységek köztulajdonait alkották, 

esetenként. 

Az összes Maros megyei közigazgatási egység társult, a „Maros megyei Szilárd Hulladékok 

Integrált Gazdálkodási Rendszere” (SMIDS) Beruházási projektnek a kivitelezésének a céljával, 

amelyet az Európai Unió, a Regionális Fejlesztési Európai Alapból (FEDR) finanszíroz, amelynek 

érdekébe 30 éves lejáratú társulási szerződést kötöttek. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból, a Segesvár Municípium Helyi Tanácsának a 

203/09.10.2018. sz. Határozata, a Mezőrücs-i Helyi Tanácsnak a 63/28.09.2018. sz. Határozata és 

Szászrégen Municípium Helyi Tanácsának a 216/27.09.2018. sz. Határozata, kitűnik, hogy 

jóváhagyták, az átrakodó/szortírozó állomásokból, esetenként, együtt a hozzátartozó 

földterületekből összetevődő ingatlanoknak az átutalását, a saját köztulajdonukból, Maros 

Megyének a köztulajdonába. 
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Ezzel a helyzettel szembe, szükség van az átrakódó/szortírozó állomásokkal a hozzájuk tartozó 

földterületekkel együtt, Maros Megyének a köztulajdonának, a vagyontárgyainak, a leltárába 

foglalására és értelemszerűen a megye köztulajdonának, a vagyontárgyainak, a leltárának az 

aktualizálására, három új pozícióval való kiegészítésével, 815, 816 és 817-es pozíciókkal. 

A Polgári törvénykönyv 863. cikkely előírásai szerint, a köztulajdon jogot meg lehet szerezni más a 

törvény által meghatározott módon is, ebbe az esetbe, az utólag módosított és kiegészített, a 

köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény 9. cikkely (4) bekezdés előírásai 

alkalmazandók, vagyis egy megyének a területén levő egy közigazgatási területi egységnek a 

köztulajdonában levő vagyontárgynak az illető megyének a köztulajdonába való átutalásával, a 

megyei tanácsnak a kérésére, helyi közérdekű vagyontárgyból megyei közérdekű vagyontárggyá 

való nyilvánításával. 

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.” 

Az újraközölt, a települések köztisztasági szolgálatának a 101/2006. sz. Törvény 7. cikkely (2) 

bekezdés előírásai szerint, ”a hulladékok integrált gazdálkodási rendszeréhez vagy annak a 

részeihez tartozó javak, esetenként, a megye köztulajdonához tartoznak.” 

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 

alátámasztva, 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 kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

Végrehajtó igazgató, 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

Készítette: Buta Ramona Alina 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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