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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2019. március 28.-i 

29. 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 módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7010/22.03.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Gazdasági Igazgatóság – Pénzügyi Könyvelési Iroda 6158/2019. sz. belső 

jegyzéket, 

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

Törvény előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

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 módosítva: 

Az I B szakasz „Ingatlan Javak”, 271. sz. pozíció „Autó Park a motoros sportoknak”, (6) oszlop 

„Leltári értéke – lej”, módosul és a következő lesz a tartalma: „53.057.675,21” 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, 

amely felel a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

 

7010/22.03.2018 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 módosítására vonatkozóan  

 

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

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a Maros 

Megyei Tanácsnak, az utólag módosított és kiegészített, 42/2001. július 12. sz. Határozatával. 

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

Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletét, amelyben a 271. pozíciónál beiktatták a 

„Földterület Nagycserged (volt tank pálya ind.2549)” ingatlant, a Maros Megyei Tanácsnak a 

75/25.07.2018. sz. Határozatával pedig, megváltoztatták ezt a leltári pozíciót, az „Autó Park a 

motoros sportoknak” tervezet keretébe előírt munkálatoknak a kivitelezésének következtébe. 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a Mellékletének a módosításáról szóló 

75/25.07.2018. sz. Határozatnak az elfogadásának a pillanatába, az ingatlannak a leltári értéke 

”50.899.954,18 lej” volt. 

A Pénzügyi Könyvelési Iroda, a 6158/12.03.2019. sz. belső jegyzékkel, a tudomásunkra hozta a 

tényt, hogy a 75/25.07.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az elfogadása után, még 

végeztek kifizetéseket, mint az ISC kvóta, műszaki felügyelet építésfelvigyázóval, díjak és 

véleményezések, amely esetbe az „Autó Park a motoros sportoknak” ingatlannak a jelenlegi leltári 

értéke „53.057.675,21”. 

Figyelembe véve a fennebbieket, szükség van az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye 

köztulajdonának a részét képező javaknak a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. 

MTH Mellékletének a módosítására, annak értelmébe, hogy a 271. sz. pozíciónál, a (6) sz. 

oszlopnak „Leltári értéke – lej”, a következő legyen a tartalma: „53.057.675,21”. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

  



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

7011/22.03.2019. 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 módosítására vonatkozó 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. 

A Románia Kormányának a 2006. szeptember 6.-i 1184. sz. Határozatának az alapján, jóváhagyták 

a 345.912 nm-es földterületnek az átutalását, az államnak a köztulajdonából és a 

Hadügyminisztériumnak az igazgatása alól, Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei 

Tanácsnak az ügyintézése alá. 

Maros Megyének a tulajdonába való átvétel a 2006.10.02.-i 13485. sz. Protokollúm, a 

12485/02.10.2006. sz. Átadási átvételi jegyzőkönyvvel valósult meg. 

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

Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletét, amelyben a 271. pozíciónál beiktatták a 

„Földterület Nagycserged (volt tank pálya ind.2549)” ingatlant, a Maros Megyei Tanácsnak a 

75/25.07.2018. sz. Határozatával pedig, megváltoztatták ezt a leltári pozíciót, az „Autó Park a 

motoros sportoknak” tervezet keretébe előírt munkálatoknak a kivitelezésének következtébe. 

A 75/25.07.2018. sz. Határozatnak az elfogadásának a pillanatában, az ingatlannak a leltári értéke 

”50.899.954,18 lej” volt, amely a 14.462. sz. Munkálat befejezési átvételi jegyzőkönyvből született 

összegekből állt, amelyben a beruházásnak a végső összege 41.414.625,36 lej volt HÉA nélkül, 

azaz 49.283.404,18 lej HÉA-val együtt és az ingatlannak, a megyei közhatóságnak a könyvelési 

számvitelébe foglalt eredeti értéke. 

A Pénzügyi Könyvelési Iroda, a 6158/12.03.2019. sz. Belső jegyzékkel, a tudomásunkra hozza a 

tényt, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a 75/25.07.2018. sz. Határozatának az elfogadása után, még 

végeztek el kifizetéseket, azaz ISC kvóta kifizetése, műszaki felügyelet építés felvigyázó által, díjak 

és jóváhagyások, amely esetben, az „Autó Park a motoros sportoknak” ingatlannak a jelenlegi 

leltári értéke „53.057.675,21”. 



Figyelembe véve a fennebbieket, szükség van 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 módosítására, annak értelmébe, hogy a 271. 

pozíciónál, (6) oszlop „Leltári értéke – lej”, a tartalma a következő lesz: „53.057.675,21”. 

A bemutatottak értelmében, a 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 

 

7000/21.03.2019. sz. 

VI/A/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, Péter Ferenc úr által, a 7010/22.03.2019. sz. 

indokolással kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a 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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratokból kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az elfogadására 

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

Törvény előírásai. 

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 és hitelesítve voltak Románia Kormányának a 964/2002. sz. Határozatával. 

A közigazgatási okirattervezetnek a szabályozási tárgya, az ”Autó Park a motoros sportoknak” 

ingatlannak a leltári értékének a módosítása, amely a Maros Megyei Tanácsnak a 75/2018. sz. 

Határozatával jóváhagyott, Maros Megye köztulajdonának a leltárának a 271. sz. pozíciójának, (6) 

sz. oszlopba van foglalva, 50.899.954,18 lejről 53.057.675,21 lejre, az előbb említett határozatnak 

az elfogadás után elvégzett egyes kifizetéseknek a következtébe, azaz ISC kvóta kifizetése, műszaki 

felügyelet építés felvigyázó által, díjak és jóváhagyások.  

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy 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 ügykezelésére vonatkozó feladatköröket lát el. 
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Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 81-82. 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 határozattervezet, teljesíti a törvényes 

feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei 

Tanácsnak a plénumának. 

 

 

Végrehajtó Igazgató 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető 


	Hot 029_2019_HU
	Hot 029 exp_HU
	Hot029 raport spec_HU
	Hot 029 raport juridic_HU

