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2021. január 28.-i 

5. számú HATÁROZAT 

A DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei úton található hídlábnak, Szováta város 

által, a telekkönyvbe való bejegyzési beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1857/22.01.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály szakjelentését, a 

Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, Szováta Város 18578/2020. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

32652/2020. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. 

Kormányrendelet, az újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 554. 

és 862. sz. cikkely előírásaira, 

Az aktualizált, 7/1996. sz. Kataszteri és ingatlan nyilvántartó törvény és a 700/2014. sz. ANCPI 

Rendelettel jóváhagyott, A kataszteri és telekkönyvi kimutatásokban végzett engedélyezések, 

átvételek és bejegyzések szabályzat előírásait véve figyelembe, 

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 Kifejezi beleegyezését, az 55140/Sovata sz. Telekkönyvbe való bejegyzésébe, a 12 nm-

es beépített területű vagyontárgynak – hídláb, amely a DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – 

Szováta megyei úton található, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben levő 

elhelyezkedési és behatárolási terv szerint. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, 

Műszaki Igazgatóságával és a Terület és városrendezési igazgatóságával, valamint Szováta 

Városának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

. 
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1857/22.01.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei úton található hídlábnak, Szováta város 

által, a telekkönyvbe való bejegyzési beleegyezésre vonatkozóan 

 

A DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei út, 0+000-34+000 km, a megye 

köztulajdonához tartozik, az újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. 

Kormányrendelet szerint, bele van foglalva, 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 Határozattal 

aktualizált leltárba, a 135. pozícióba. 

A DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei útnak, 0+000-34+000 km, intézkedéseket 

hoztak, a kataszteri dokumentációjának az összeállításáért, az első bejegyzés érdekébe, az 

újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendeletnek, az újraközölt, 

kataszteri és ingatlan nyilvántartó 7/1996. sz. Törvénynek és az Országos Kataszteri és Ingatlan 

Nyilvántartó Ügynökség 2014. július 9.-i 700. sz. rendeletnek az előírásai szerint, valamint a 

kataszteri regiszterekbe és a telekkönyvbe végzett véleményezések, átvételek és bejegyzések 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, megjelent kiegészítések szerint. 

A 18578/2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 32652/2020. sz. alatt iktattak, 

Szováta Városa kéri a beleegyezésünket, az 55140/Sovata sz. telekkönyvbe való bejegyzését, a 12 

nm felületű, a DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei úton található, hídlábnak. 

Megjegyezzük, hogy a 12 nm-es hídláb, bele van foglalva Szováta Város köztulajdonának leltárába, 

a 115. sz. pozícióba, Románia Kormányának a 964/2002. sz. Határozatának a mellékletében. 

A kérelmezettek alátámasztásának az érdekébe, a fennebb említett átirattal, Szováta Város közölte, 

a Szováta Városban található, egyes területeknek a telekkönyvbe való bejegyzésének a top 

kataszteri dokumentációjának a jóváhagyására és az Őzike utcai és a Bükkfa utcai ingatlanoknak, 

Szováta Város köztulajdonához való tartozásának az igazolására vonatkozó 68/25.06.2020. sz. 

Szováta-i Helyi Tanács Határozatot, valamint az 55140/Sovata kataszteri számmal rendelkező 

ingatlan elhelyezkedési és behatárolási tervet, amelyben megtalálható a C1 – hídláb építménynek a 

nyilvántartási javaslata, amelynek a kifejtett felülete 12 nm. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezete. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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