MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. június 25.-i
98. számú HATÁROZAT
Az egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való
átutalásáról, a leltári leírás érdekébe
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 16178/19.06.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a
Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály szakjelentését,
a Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóság 16259/19.06.2020. sz. szakjelentését, a
Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, a Pénzügyi-könyvelési iroda, a 15834/17.06.2020. sz. belső jegyzékkel,
Figyelembe véve, az állam és a közigazgatási területi egységek köztulajdonát alkotó tárgyi
aktíváinak a működésből való kivonásának, leírásának és értékesítésének a folyamatát szabályozó
112/2000. sz. Kormányrendeletet, valamint a tárgyi és az immateriális javakba fektetett tőke
amortizálására vonatkozó 15/1994. sz. Törvény alkalmazásának a metodológiai normáinak a
jóváhagyásáról szóló 909/1997. sz. Kormányhatározat 22. cikkelyét,
Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet
361 cikkelyre, alátámasztva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári
Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 864. cikkelyével,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a 287. cikkellyel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés
előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye
magántulajdonába való átutalását, a leltári leírás érdekébe, amelyek az „Integrált Szilárdhulladék
Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS) projekt keretében beszerzett, az újrahasznosítható hulladékok
begyűjtésére rendeltetett berendezések, azonosítva vannak a jelen határozat szerves részét képező
mellékletben.
2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a
közigazgatási területi egységekkel, amelyeknek a birtokukban vannak az illető eszközök és az ADI
Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulással, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLY
16178/19.06.2020 sz.
X/D/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
Az egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való
átutalásáról, a leltári leírás érdekébe
A Maros Megyei Tanács, egy pályázatnak a haszonélvezője, amelyet a Regionális Fejlesztési
Európai Alapból (FEDR) finanszíroz az Európai Unió, a Környezetvédelmi Ágazati Operatív
Program (POS Mediu) keretében, 2 prioritási tengely – „A hulladékok integrált gazdálkodási
rendszereknek a kifejlesztése és a fertőzött történelmi lelőhelyek rehabilitációja”, 2.1. Beavatkozási
Fő Terület – „A hulladékok integrált gazdálkodási rendszereknek a kifejlesztése és a hulladékok
gazdálkodási infrastruktúrájának a kiterjesztése”.
A finanszírozási pályázat és a Pályázat kivitelezésének az érdekébe, Maros megyének az összes
közigazgatási területi egységei által megkötött társulás szerint, valamint az utólagos módosításokkal
és kiegészítésekkel újraközölt, közhasznú közösségi szolgáltatások 51/2006. sz. Törvény előírásai
szerint, a Maros megyei SMID Pályázat keretébe szerzett ingó javak a haszonélvezőjének – Maros
Megye maradnak, annak a birtokába jutva.
Tekintettel a fennebbiekre, a Maros Megyei Tanácsnak a 10/2014. sz. Határozatával, az „Integrált
Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS) projekt keretében beszerzett, az
újrahasznosítható hulladékok begyűjtésére rendeltetett berendezéseket, az utólag módosított és
kiegészített, Maros megye köztulajdonának a birtokbavételére vonatkozó 42/2001. sz. Maros
Megyei Tanács Határozat mellékletének az ”ingó javak” szakaszába foglaltak.
Utólag, a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekt
keretében, bizonyos intézkedések meghozataláról szóló 11/2014. sz. Maros Megyei Tanács
Határozattal, az „Integrált Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS) projekt keretében
beszerzett, az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésére rendeltetett berendezésekből álló ingó
javakat átutalták Maros megye közigazgatási területi egységeinek, amelyek a Maros Megyei ADI
Ecolect tagjai, nekik át voltak adva megőrzésre, a Projekt keretében való ingyenes használat
érdekébe.
Az éves leltározási művelet következtébe, a leltározási bizottság megállapította a tényt, hogy az
újrahasznosítható hulladékok begyűjtésére rendeltetett felszerelésnek egy része (kukák, konténerek,
egyéni komposztáló egységek), meg vannak sérülve, el vannak kopva, szét vannak esve, el vannak
használódva, nem lehet őket a rendeltetésük szerint használni.
A pénzügyi-könyvelési iroda, a 15834/17.06.2020. sz. belső jegyzékkel, kéri az illető ingó javak
átutalását a megye köztulajdonából a magántulajdonába.
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Figyelembe véve a fennebb bemutatott okokat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetet.
ELNÖK
Péter Ferenc
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