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2021. január 28.-i 

3. számú HATÁROZAT 

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

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1855/22.01.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 48561/2020. sz. átiratára, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 32980/2020. sz. alatt iktattak, valamint az Erdőszentgyörgy 

városa 910/2020. sz. átiratára, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának 

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

módosításáról szóló 34/2008. sz. Maros Megyei Tanács Határozat előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „c” betű, megerősítve a 287. cikkellyel, 

valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat melléklete, a 

következőképpen módosul: 

a) Az I B. Szakaszban „Földterületek és épületek” a 316. pozícióba „Gyermekvédelmi bentlakásos 

lakás Erdőszentgyörgy” (4) oszlop ”Azonosító elemek” módosul és a következő lesz a tartalma ” 

Erdőszentgyörgy Rózsák útja 3 sz., ház és gazdasági épületek”. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

1855/22.01.2021 sz. 

X/D/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról  

 

Az Erdőszentgyörgy Rózsák útja 3 sz. alatti ingatlan, amely be van jegyezve az 51093/ Sângeorgiu 

de Pădure Telekkönyvbe, Maros Megye köztulajdonának része, a Maros Megyei Tanácsnak a 

12/2000. sz. Határozatával pedig átadták a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak, a jellegzetes tevékenységeiknek a lebonyolításának az érdekébe. 

A 48561/2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 32980/2020. sz. alatt iktattak, a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a tudomásunkra hozza, hogy a Maros 

Megyei Tanácsnak a 12/2000. sz. Határozatában úgy jelenik meg, hogy az ingatlan, 

Erdőszentgyörgy Rózsák útja 5 sz. alatt található. 

Ugyanakkor, ugyanaz a közintézmény megküldte a 910/04.03.2020. sz. átiratot, amellyel igazolták 

az Erdőszentgyörgy-i Gyermekvédelmi bentlakásos épület adminisztratív címét, amelynek 

segítségével kijavíthatók bármely, az illető adminisztratív címre vonatkozó elírások. 

Erdőszentgyörgy városa, a 910/04.03.2020. sz. átirattal, igazolja, hogy az 51093/Sângeorgiu de 

Pădure Telekkönyvbe bejegyzett Gyermekvédelmi bentlakásos épület, be van jegyezve a város 

gazdasági regiszterébe a XXXXI. kötet 80. lapján, az Erdőszentgyörgy Rózsák útja 3 sz. alatti 

adminisztratív címre. 

Figyelembe véve, a fennebb bemutatottakat, szükség van, az utólag módosított és kiegészített, 

Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat mellékletének a módosításáról szóló 34/2008. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosítására, ahol a 316. pozícióba foglalták az illető ingatlant, a helyes 

adminisztratív címnek a helyes megjelölésének az érdekébe. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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