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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2021. október 21.-i 

160. számú HATÁROZAT 

Egy 5890 nm felületű földterületnek, Maros Megye köztulajdonából Alsóidecs Község 

köztulajdonába való átutalására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021. 10. 15.-i 28411. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

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

A 296/102/2006* aktában kihirdetett, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Bíróság 361/18.02.2016. sz. 

Döntéssel jogerős maradt, 473/11.06.2015. sz. Polgári ítélet rendelkezéseire tekintettel, 

Figyelembe véve, Alsóidecs Község 2606/2021. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

26930/2021. sz. alatt iktattak, valamint Alsóidecs Község Helyi Tanácsának az 58/31.08.2021. 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, Maros Megyének a köztulajdonából, Alsóidecs Község köztulajdonába 

való átutalását, az 52302/Ideciu de Jos telekkönyvbe bejegyzett 5.890 nm felületű földterületnek, 

473/11.06.20215. sz. Polgári ítélet végrehajtásának érdekébe. 

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

ügykezelési joga, az Alsóidecs-i idős személyek otthonának. 

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 Ellátási 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 

 

 

28411/15.10.2021 sz. 

X/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Egy 5890 nm felületű földterületnek, Maros Megye köztulajdonából Alsóidecs Község 

köztulajdonába való átutalására vonatkozóan  

 

A 2010. évbe, az Alsóidecs-i Helyi Tanács kérte az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthonának az 

átvételét a saját fennhatósága alól és annak az átszervezését – mint megyei érdekű közszolgálatot, 

jogi személyiséggel, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelve és módszertanilag irányítva a Maros 

Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által, törvényes keretek között, mivel 

képtelen a szociális szolgáltatásokkal való ellátás folytonosságának a biztosítására. 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdon leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Megyei Tanács Határozat mellékletének a kiegészítéséről szóló 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. 

Alsóidecs Község köztulajdonából Maros Megye köztulajdonába való átutalásának pillanatában, a 

bíróság napirendjén szerepelt egy ügy Alsóidecs Község és a reklamálók Szasz Eva Margareta és 

Schobel Viorica között, az ingatlan egy részének a természetben való visszaszolgáltatásának 

érdekébe, per, amely a 473/2015 június 11. sz. Polgári Határozattal zárult, amely jogerős lett a 

Marosvásárhely-i Fellebbviteli Bíróság 361/18.02.2016. sz. Döntésével. 

A bírósági határozattal elrendelték, az 1793/Ideciu de Jos sz. telekkönyvbe bejegyzett 

földterületből, 5890 nm-es földterületnek természetben való visszaszolgáltatását, a volt 

tulajdonosok részére. 

A bírósági határozat végrehajtásának érdekébe, összeállították az ingatlan felosztási top-kataszteri 

dokumentációját, négy telekkönyvbe bejegyzett négy ingatlant kapva, amint következnek: 76.031 

nm felületű földterület az 52299/Ideciu de Jos telekkönyvben, 2576 nm felületű földterület az 

52300/Ideciu de Jos telekkönyvben, 2603 nm felületű földterület az 52301/Ideciu de Jos 

telekkönyvben, 5890 nm felületű földterület az 52302/Ideciu de Jos telekkönyvben, ennek 

értelmébe, jóváhagyva a Maros Megyei Tanács 42/2021. sz. Határozatát. 

Az Alsóidecs-i Helyi Tanács, a 11/31.08.2021. sz. Alsóidecs-i  Helyi Tanács Határozattal, kérte 

Maros Megye köztulajdonából Alsóidecs Község köztulajdonába való átutalását, az 52302/Ideciu 

de Jos telekkönyvbe bejegyzett 5.890 nm felületű földterületnek, a birtokba helyezés érdekébe, a 

473/11.06.2015. sz. Polgári ítélet szerint. 

Az 5.890 nm felületű földterületnek az átadása-átvétele, a Maros Megyei Tanács és az Alsóidecs 

község Helyi Tanács között megkötött jegyzőkönyv alapján történik, a megyei közhatóság 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 
 

határozatának a közlésétől 15 napon belül, a jelen határozat elfogadásától pedig megszűnik, az 

Alsóidecs-i idős személyek otthonának az ügyintézési joga is, az illető földterületre nézve. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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