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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

2021. augusztus 26.-i 
135. számú HATÁROZAT 

A Kozmatelke község, Kozmatelke település belterületén található, Maros megye köztulajdonát 
képező, DJ162A megyei út, 6+085-6+235 km szelvények közötti szakaszának, a hozzá tartozó 

földterületekkel együtt, a Maros Megyei Tanács ügyintézéséből, Kozmatelke Község Helyi 
Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes átutalására vonatkozóan 

 
A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22944/20.08.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 
Műszaki Igazgatóság – Munkálatok követési szolgálatának a 23014/20.08.2021. sz. szakjelentését, a 
Jogügyi Szolgálatnak a 23027/20.08.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 
véleményezését, 

Tekintettel, a „Parkoló helyek kiépítése a DJ162A úton, Kozmatelke település, Maros megye” 
projekt kivitelezésének az érdekébe, Kozmatelke Község Helyi Tanácsa által elfogadott, a DJ162A 
megyei út, 6+085-6+235 km szelvények közötti szakaszának, a Maros Megyei Tanács 
ügyintézéséből, Kozmatelke Község Helyi Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes átutalására 
vonatkozó 32/17.08.2021. sz. Határozatra, 

Elemezve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére 
vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 22^1 cikkely (3) bekezdés és (4) bekezdés „a” betű a 
Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 
(1) bekezdés „c” betű és (4) bekezdés „a” betű előírásait, megerősítve az utólagos módosításokkal 
és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867. 
cikkely (1) bekezdés által, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 
Sürgősségi Kormányrendelet 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a Maros megye köztulajdonában levő, Kozmatelke község, Kozmatelke 
település belterületén található, DJ162A megyei út, 6+085-6+235 km szelvények közötti 
szakaszának, együtt a hozzátartozó földterülettel, a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezeléséből, 
Kozmatelke Község Helyi Tanácsának az ügykezelésébe, való ideiglenes jellegű átadását, a parkoló 
helyek kiépítése a DJ162A úton, munkálatoknak a kivitelezésének az érdekébe, azoknak a végső 
átvételéig. 

(2) Kozmatelke Község Helyi Tanácsa, a jelen határozatnak az elfogadásától 1 éven belül elkezdi a 
felújítási munkálatokat, az ügykezelési jognak, a jog szerinti elvesztésének a szankciója alatt. 

2. cikkely Az ügykezelésbe való átvétel után, Kozmatelke Község Helyi Tanácsa, az újraközölt, az 
utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 22^1 cikkely (4) bekezdés által előírt 
kötelezettségeket fogja teljesíteni, az ügykezelési jog visszavonásának a szankciója alatt. 
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3. cikkely A Kozmatelke település belterületén levő, DJ162A megyei útszakasznak, az átadása – 
átvétele, protokoll alapján történik, a jelen határozatnak az elfogadásától 30 napon belül. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik Kozmatelke Helyi Tanácsának, a Gazdasági Igazgatósággal és a 
Műszaki Igazgatósággal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
 
22944/20.08.2021. sz. 
IX B/1 akta 
 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Kozmatelke község, Kozmatelke település belterületén található, Maros megye köztulajdonát 
képező, DJ162A megyei út, 6+085-6+235 km szelvények közötti szakaszának, a hozzá tartozó 
földterületekkel együtt, a Maros Megyei Tanács ügyintézéséből, Kozmatelke Község Helyi 
Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes átutalására vonatkozóan 

 

Kozmatelke község a 16600/17.08.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanács székhelyén a 
22693/18.08.2021. sz. alatt iktattak, megküldte a 37/17.08.2021. sz. Határozatát a Kozmatelke-i 
Helyi Tanácsnak, amellyel kéri, Kozmatelke község, Kozmatelke település belterületén, a 6+085-
6+235 kilométerszelvények között található, Maros megye köztulajdonában levő, a DJ162A megyei 
út egy szakaszának az átadását a hozzá tartozó földterülettel, a Maros Megyei Tanács 
ügyintézéséből Kozmatelke Község Helyi Tanácsának az ügykezelésébe, a parkoló helyek kiépítése 
a DJ162A úton munkálatoknak a kivitelezésének az érdekébe, a munkálatok végső átvételéig. 

A beruházás célja „Parkoló helyek kiépítése a DJ162A úton” munkálatokból áll, beruházás, amelyet 
a Kozmatelke község belterületén található, a Maros Megyei Tanács ügykezelésében levő, DJ162A 
megyei út 6+085-6+235 kilométerszelvények között fognak elvégezni. A munkálatok 
finanszírozása, Kozmatelke község helyi költségvetéséből fog történni. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. 
sz. Rendelet 22^1 cikkely (3) bekezdés szabályozza, hogy: ”Felújítási vagy modernizálási 
munkálatoknak a kivitelezésének az érdekébe, az egyes településeknek a belterületeiben található 
útszakaszokat, ideiglenesen átvehetik, az ügykezelésük alá, a helyi közigazgatási hatóságok, a saját 
kérésükre, az útnak az ügykezelőjének a beleegyezésével”. 

Hasonlóan, ugyanannak a jogszabálynak a (4) bekezdése szerint, ”A helyi közigazgatási hatóság, 
amely a (3) bekezdés szerint egy útszakaszt átvesz ügykezelésre, köteles a következő feltételeknek a 
betartására: 

a) ne változtassa meg az útnak a vonalát és ne rendeljen el forgalom korlátozásokat az útnak 
az eredeti ügykezelőjének a beleegyezése nélkül; 

b) tartsa be a tervezési és kivitelezési normákat, legalább annak az út kategóriának, amellyel át 
volt véve; 

c) legyen meg az előzetes beleegyezése az útnak az eredeti ügykezelőjétől, a felújítási és 
modernizálási tervezetre vonatkozóan; 

d) az utólag módosított és kiegészített 540/2000. sz. Kormányhatározat mellékleteinek az 
aktualizálására vonatkozó intézkedéseknek a kezdeményezése; 
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e) az útnak az eredeti ügykezelőjének a véleményezésével, kivitelezze az elhelyezési pontoknak 
és/vagy az útnak az övezetének az elérhetőségeinek az engedélyezését; 

f) ne módosítsa az útnak a besorolását, a teherbírás kapacitásának a szempontjából, az útnak 
az eredeti ügykezelőjének a beleegyezése nélkül; 

g) bemutatja, az útszakasznak az átvételi javaslatával egy időbe, a munkálatok kivitelezésének 
a naptárát és a kötelezettségeket a kivitelezésnek az érdekében”. 

Következésképpen, Kozmatelke Helyi Tanácsának, a kérelmező határozata, valamint a 43/1997. sz. 
Kormányrendelet 22^1 cikkely (3) bekezdés előírásai alapján, javasoljuk megvitatásra és 
jóváhagyásra, A Kozmatelke község, Kozmatelke település belterületén található, Maros megye 
köztulajdonát képező, DJ162A megyei út, 6+085-6+235 km szelvények közötti szakaszának, a 
hozzá tartozó földterületekkel együtt, a Maros Megyei Tanács ügyintézéséből, Kozmatelke Község 
Helyi Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes átutalását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 
határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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