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2021. október 21.-i 

159. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az 

ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására vonatkozó 

190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 28409/15.10.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztályának a 

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

Figyelembe véve, a Maros Megyei „Horea” Vészhelyzeti Felügyelőségnek a 3740248/2021. sz., 

3740269/2021. sz. és 3740292/2021. sz. átiratait, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 

25654/2021., 26875/2021. és 28026/2021. sz. alatt voltak iktatva, 

Figyelembe véve, a Polgári Törvénykönyvnek, a köztulajdonra vonatkozó – 858. és utána 

következő cikkelyek előírásait, 

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 előírásai 

alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, egy ingatlannak, Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei 

Tanácsnak az igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozó 190/2016. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat, módosul és a következő lesz a tartalma: 

3. cikkely (2) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma „A „Katasztrófák esetén beavatkozó 

személyzetet kiképző kiválósági központ” projekt kivitelezésére vonatkozó munkálatoknak az 

elkezdésének az elmaradása, több mint 120 hónapig a jelen határozat közlésétől, valamint az (1) 

bekezdésnek a rendelkezéseinek az áthágása, maga után vonja az ingatlannak a visszatérését a 

megye köztulajdonába, törvényes keretek között.”  

II. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőséggel, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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28409/15.10.2021. sz.  

X/D/1 akta 

 

Jóváhagyási beszámoló 

Az utólag módosított, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az 

ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására vonatkozó 

190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

Az utólag módosított, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az 

ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására vonatkozó 

190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, a megyei közhatóság jóváhagyta a 

Gernyeszegben található földterületből és építményekből álló ingatlannak, Maros Megye 

köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács ügykezelése alól, az állam köztulajdonába való 

átutalását, a 3. cikkely (2) bekezdésben pedig kikötötték, hogy „A „Katasztrófák esetén beavatkozó 

személyzetet kiképző kiválósági központ” projekt kivitelezésére vonatkozó munkálatoknak az 

elkezdésének az elmaradása, több mint 24 hónapig a jelen határozat közlésétől, valamint az (1) 

bekezdésnek a rendelkezéseinek az áthágása, maga után vonja az ingatlannak a visszatérését a 

megye köztulajdonába, törvényes keretek között.” 

A 190/2016. sz. Határozat egy sor módosulást szenvedet, ezek közül az egyik, a 192/2017. sz. 

Határozattal, amikor módosult a 3. cikkely (2) bekezdés, „A „Katasztrófák esetén beavatkozó 

személyzetet kiképző kiválósági központ” projekt kivitelezésére vonatkozó munkálatoknak az 

elkezdésének az elmaradása, több mint 60 hónapig a jelen határozat közlésétől, valamint az (1) 

bekezdésnek a rendelkezéseinek az áthágása, maga után vonja az ingatlannak a visszatérését a 

megye köztulajdonába, törvényes keretek között” értelmében. 

Utólag, erre az ingatlanra vonatkozóan, az állam köztulajdonába átutalt egy ingatlannak, az állam 

köztulajdon javainak az összesítő leltárába való bejegyzésére és a Belügyminisztérium – Maros 

Megyei „Horea” Vészhelyzeti Felügyelőségének az ügykezelésébe való átadására vonatkozó 

514/2019. sz. Kormányhatározattal, az 1. cikkely (2) bekezdésben elrendelték, hogy „az (1) 

bekezdés által előírt munkálatoknak, 2021. december 29.-ig való elmaradásának esetén vagy ha 

nem tartják be a célt amellyel az állam köztulajdonából átutalták, az ingatlan Maros megye 

köztulajdonába kerül, törvényes keretek között.” 

Figyelembe véve a fennebbieket, a Maros Megyei „Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség, a 

3740248/3740269/3740292/2021, sz. átiratokkal, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 

25654/26875/28026/2021. sz. alatt iktattak, kéri az utólag módosított, 190/2016. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a 3. cikkely (2) bekezdésének a módosítását, még egy 60 hónapos időszakkal. 

A kérést azzal indokolják, hogy az egészségügyi krízis által generált szigorítások miatt, a jelen 

pillanatig nem voltak elkezdve az illető ingatlan munkálatai, viszont befejezték a 

megvalósíthatósági tanulmányt és megtették a lépéseket a nem visszatérítendő európai alapoknak a 

leosztására, következve, hogy az alapoknak a leosztása után elkészítsék a műszaki tervet. 
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Ugyanakkor, megjegyzik, hogy a tervet a 2021-2027-es Fenntartható Fejlődés Operatív Programba 

foglalják. 

Tekintettel a fennebbiekre, javasoljuk, hogy a határidő, amelyre az ingatlant átutalták Maros megye 

köztulajdonából az állam köztulajdonába, legyen meghosszabbítva még 5 évvel, azaz még 60 

hónappal. 

Tekintettel a bemutatottakra, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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