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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. május 27.-i 

78. számú HATÁROZAT 

A egyes földterületek, Maros megyének a köztulajdonából Alsóidecs község köztulajdonába való 

átutalására vonatkozóan 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021. 05. 20.-i 13344 sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

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

Figyelembe véve, Alsóidecs Község 345/2020. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

4703/2020. sz. alatt iktattak, valamint Alsóidecs Község Helyi Tanácsának a 11/31.01.2020. sz. 

Határozatát, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

294. cikkely (2), (4) és (5) bekezdések és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

Polgári Törvénykönyv 858-860. cikkely és 869. cikkely előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű előírásai alapján, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdéssel, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, az Alsóidecs-i idős személyek otthonának az ügykezelése alól és Maros 

Megyének a köztulajdonából, Alsóidecs Község köztulajdonába való átutalását, a következő 

földterületeknek: 52300/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 2576 nm-es felületű földterület és az 

52301/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 2603 nm-es felületű földterület. 

(2) Jelen okirat dátumával kezdődőleg, megszűnik az (1) bekezdésben említett földterületek feletti 

ügykezelési joga, az Alsóidecs-i idős személyek otthonának. 

(3) Az (1) bekezdésben említett földterületek azonosító adatai megtalálhatók, a jelen határozat 

szerves részét képező mellékletben. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett földterületek átadása – átvétele, a Maros Megyei Tanács és az 

Alsóidecs Község Helyi Tanácsa között megkötött, jegyzőkönyv alapján történik, jelen okirat 

közzétételétől 15 napon belül. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának, az Alsóidecs-i idős személyek otthonának, a Maros Megyei Szociális Támogatási 
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és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak és Alsóidecs Község Helyi Tanácsának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

13344/20.05.2021 sz. 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A egyes földterületek, Maros megyének a köztulajdonából Alsóidecs község köztulajdonába való 

átutalására vonatkozóan  

 

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

szóló 42/2001. sz. Megyei Tanács Határozat Mellékletét kiegészítő 99/2015. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal, az Alsóidecs-i Băilor utca 158 sz. alatti ingatlan, építmények és földterületek 

8,71 ha, az 51060/Ideciu de Jos telekkönyvben azonosítva, bele foglalták Maros megye 

köztulajdonának a leltárába a 799. pozícióba és átadták ügyintézésre az Alsóidecs-i Idős Személyek 

Otthonának, a sajátos tevékenységeik lebonyolításának az érdekébe. 

Utólag, a 345/19.02.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 4703/20.02.2020. sz. 

alatt iktattak, Alsóidecs Község megküldte az Alsóidecs-i helyi tanácsnak a 11/31.01.2020. sz. 

Határozatát, kettő 2576 nm és 2603 nm felületű földterületnek, Maros Megyének a köztulajdonából, 

Alsóidecs község köztulajdonába való átutalási kérésnek a jóváhagyására vonatkozóan. 

A Maros megye köztulajdonának részét képező Alsóidecs-i, Băilor utca 158. sz. alatt található 

ingatlan leválasztására vonatkozó 42/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, elfogadták az 

51060/Ideciu de Jos sz. Telekkönyvbe bejegyzett ingatlan leválasztásának a top-kataszteri 

dokumentációját. 

Utólag, a top-kataszteri dokumentációt megküldték a Szászrégen-i OCPI Kataszteri hivatalnak, 

amelyet véleményeztek és intézkedéseket hoztak az 51060/Ideciu de Jos sz. telekkönyv 

felszámolásának az érdekébe, a leválasztás következtébe pedig négy ingatlant eredményezett, 

amelyeket négy telekkönyvbe jegyeztek be, amint következnek: az 52299/Ideciu de Jos 

telekkönyvbe bejegyzett 76.031 nm-es földterület, az 52300/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 

2576 nm-es földterület, az 52301/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 2603 nm-es földterület, az 

52302/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 5890 nm-es földterület. 

Tekintettel a fennebb bemutatottakkal, javasoljuk az 52300/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 

2576 nm-es földterületnek és az 52301/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 2603 nm-es 

földterületnek átutalását, Maros Megye köztulajdonából Alsóidecs Község köztulajdonába, a 

strandnak, illetve az Alsóidecs-i sósvizű medencék fejlesztéséért, ami a terápiás kezelésben 

részesülő személyek számának a növeléséhez és automatikusan a helyi turizmusnak a fejlődéséhez 

vezet. 

A bemutatottak értelmében, alá vetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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