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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

145. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely, Trébely utca 7. sz. alatti, egyes építményeknek, Maros megye köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25609/16.09.2021. 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 Gondozási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 35774/2021. 

sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 25387/2021. sz. alatt iktattak, 

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, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 361. 

cikkely előírásait véve figyelembe, alátámasztva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2007. sz. Törvény 864. cikkellyel, 

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

cikkely (1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a 287. cikkellyel és a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalását, a 

132016/Târgu Mureș sz. telekkönyvbe bejegyzett, a Marosvásárhely, Trébely utca 7 sz. alatti 

ingatlan C7 és C8 építményeinek, a lebontásuk és a helyük felszabadításának az érdekébe. 

2. cikkely Az 1. cikkely tárgyát képező C7 és C8 építmények azonosító elemei, a jelen határozat 

szerves részét képező mellékletbe vannak foglalva. 

3. cikkely A Maros Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, meg teszi a 

lépéseket, az építmény felszámolási engedély megszerzésének az érdekébe, betartva a törvényes 

előírásokat. 
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4. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a Maros 

Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

 

25609/16.09.2021. sz. 

X/D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely, Trébely utca 7. sz. alatti, egyes építményeknek, Maros megye köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

Az ingatlanok, amelyekben a Maros Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság végzi a tevékenységeit, Maros Megye köztulajdonának részei és a közigazgatásuk 

állnak. 

Figyelembe véve a fennebbieket, a Maros Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság a 35774/2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 25387/2021. sz. 

alatt iktattak, kéri a Marosvásárhely, Trébely utca 7 sz. alatti C7 és C8 építményeknek az átutalását, 

azoknak a lebontásának és a helyük felszabadításának az érdekébe. 

A C7 és C8 épülettömbök fel vannak tüntetve a 132016/Târgu Mureș sz. telekkönyvben, ahol az 

A1.7 pozícióba van foglalva a C7 épülettömb üzemanyagraktér, az A1.8 pozícióba pedig a C8 

épülettömb raktár van bele foglalva. 

A fennebb említett épülettömbök, időközbe megrongálódtak mivel nem voltak használva, jelenleg 

pedig a helyszínen csak a földfelszíni vetület és az alapnak nyomai találhatók, az anyagnak, 

amelyből az építmény készült, nagy részét eltávolították. 

Az építmény felszámolási engedélyének a megszerzéséhez szükséges dokumentáció 

összeállításának érdekébe, szükség van az átutalására a megye köztulajdonából a magántulajdonába, 

mivel a köztulajdon javak érinthetetlenek. 

Figyelembe véve, a fennebb bemutatottak, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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