MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. jamuár 30.-i
8. számú HATÁROZAT
A Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros megyének a köztulajdonába beszerzett
ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1667/22.01.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját,
a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály
szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságoknak a
véleményezéseit,
Tekintettel, a Mikházi interdiszciplináris kutatási központnak, a kifejlesztésének az érdekébe, a
Mikháza 5 sz. alatti, egy ingatlannak a beszerzésére vonatkozó, 125/2019. sz. Maros Megyei
Tanács Határozat előírásaira, a 6930/03.12.2019. sz. alatt hitelesített Adásvételi szerződésre, az
51673/Eremitu sz. telekkönyvre,
Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi
Kormányhatározat 297. cikkelyét és az utána következőket, valamint az utólag módosított és
kiegészített, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 858. cikkely, 863. cikkely
„a” betű és 867-868. cikkelyeket,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés
előírásai alapján,
határoz:
1. cikkely Megyei közérdekűvé nyilvánítja a Maros megye, Nyárádremete község, Mikháza, 5 sz.
alatti, az 51673/Eremitu sz. telekkönyvbe az 51673 kataszteri szám alatt bejegyzett ingatlant,
„Interdiszciplináris kutatási központ” rendeltetéssel, amely földterületből és építményekből áll, az
azonosító elemei pedig a jelen határozatnak a szerves részét képező Mellékletbe vannak foglalva.
2. cikkely (1) Jóváhagyja az 1. cikkelyben említett ingatlannak a Maros Megye köztulajdonába való
foglalását.
(2) Az utólag kiegészített, 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal elsajátított Maros Megye
köztulajdonát alkotó javak leltára, ki lesz egészítve, annak értelmében, hogy az I. szakaszban
„Ingatlan javak”, a 820. pozíció után beiktatják a 821. pozíciót, amelynek a tartalma megtalálható a
jelen határozat mellékletében.
3. cikkely (1) Az 1. cikkelyben előírt ingatlannak a kezelési jogát átruházzák a Maros Megyei
Múzeumra, a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt levő intézményre, az Interdiszciplináris
kutatási központnak a fejlesztésének az érdekébe.
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(2) Az ügykezelésbe adott ingatlannak az átadása-átvétele a jelen határozatnak az érvénybe
lépésétől 30 napos határidőn belül történik meg.
4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának,
valamint a Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
1667/22.01.2020. sz.
X/D/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros megyének a köztulajdonába beszerzett
ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
A 2018. évbe, a Maros Megyei Múzeum, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt közintézmény, a
tudomásunkra hozza a tényt, hogy szeretné folytatni a Mikházi archeológiai ásatásokat és az
archeológiai parknak a folyamatos fejlesztését, a kutatási archeológiai komplexumoknak az
értékesítésével.
A Maros Megyei Tanácsnak a 125/2019. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros megye,
Nyárádremete község, Mikháza, 5 sz. alatti, 51673/Eremitu sz. telekkönyvbe bejegyzett ingatlannak
a beszerzését, Maros megyének a köztulajdonába, amely 1073 nm-es földterületből és 125 nm-es
összfelületű építmények, a Mikházi Interdiszciplináris kutatási központnak a kifejlesztésének az
érdekébe.
Utólag megkötötték a 6930/03.12.2019. sz. Adásvételi szerződést, amelyet a 6930/03.12.2019. sz.
alatt hitelesítettek, a Maros Megyei Tanácsnál a 34185/19.12.2019. sz. alatt iktattak.
Figyelembe véve a bemutatottakat, szükség van az utólag módosított és kiegészített, Maros megye
köztulajdonának a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács
Határozatnak a Mellékletének a kiegészítésére, a 821. pozíciónak a beiktatásával, amelybe bele
foglalják „Interdiszciplináris kutatási központ” és annak az átutalását ügyintézésre, a Maros Megyei
Múzeumnak.
A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Nyárádremete község,
Mikháza falú 5 sz. alatti, Maros megyének a köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes
intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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