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2021. október 21.-i 

164. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely, Horea utca 24 sz. alatti ingatlan topó-kataszteri adatainak az aktualizálásának az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 171/26.11.2020. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 28417/15.10.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

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

Figyelembe véve, a SC STEREO CAD 1974 SRL által megküldött átiratot, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál a 25579/16.09.2021. sz. alatt iktattak, 

Az utólag módosított és kiegészített, 7/1996. sz. Kataszteri és ingatlan nyilvántartó törvény és az 

utólag módosított és kiegészített, a kataszteri és telekkönyvi kimutatásokban végzett 

engedélyezések, átvételek és bejegyzések szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 700/2014. sz. 

Rendelet, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény előírásait véve figyelembe, 

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

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

 

határoz: 

 

I. cikkely A Marosvásárhely, Horea utca 24 sz. alatti ingatlan topó-kataszteri adatainak az 

aktualizálásának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 171/26.11.2020. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező 

melléklettel lesz helyettesítve. 

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

igazgatóságának,  Műszaki Igazgatóságának és Terület és városrendezési igazgatóságának, valamint 

a SC Stereo Cad 1974 SRL részére, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
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28417/15.10.2021 sz. 

IX B/1 akta 

 

Jóváhagyási beszámoló 

A Marosvásárhely, Horea utca 24 sz. alatti ingatlan topó-kataszteri adatainak az aktualizálásának az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 171/26.11.2020. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat módosításáról 

 

A Marosvásárhely, Horea utca 24 sz. alatti ingatlan, Maros Megye köztulajdonának része, bele van 

foglalva a megye köztulajdonának a leltárába, az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 

köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat Mellékletének a kiegészítéséről szóló 99/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal és 

át van adva ügykezelésre a Maros Megyei Múzeumnak, a tevékenységének a lebonyolításának az 

érdekébe és be van iktatva a Marosvásárhely 125524 sz. Telekkönyvbe. 

Az illető ingatlannak, szüksége volt, egy ingatlanadat aktualizálási top – kataszteri munkálatra, 

amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 7/1996. sz. Kataszteri és ingatlan 

nyilvántartó törvény szerint, az Országos Kataszteri Ügynökség által engedélyezett természetes és 

jogi személyek végzik, akik szakmunkálatokat végezhetnek, kataszteri, földtani és térképészeti 

téren, Románia területén. 

Tekintettel a fennebbiekre, a megyei közhatóság indítványozta egy kataszteri dokumentációnak az 

elkészítését, a Maros Megyei Tanácsnak a 171/2020. sz. Határozatával pedig elfogadta a S.C. 

Stereo Cad 1974 S.R.L. által összeállított top-kataszteri dokumentációt, a Marosvásárhely, Horea 

utca 24 sz. alatti, köztulajdonhoz tartozó ingatlan top-kataszteri adatainak az aktualizálásának az 

érdekébe. 

Utólag, a szolgáltató megküldte a top-kataszteri dokumentációt a Maros Megyei Kataszteri és 

Ingatlan Nyilvántartó Hivatalnak, ahonnan egy Referátum érkezett, amellyel megjegyzik, hogy az 

ingatlan határainak a besorolási helyességének, a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartó 

Hivatal grafikai adatbázisában található ingatlanokkal való összevetése során, megállapították, hogy 

az illető ingatlan megnöveléséhez fennmaradt felület 140 nm, vagyis 2 nm-rel kevesebb, az 

elfogadott eredeti top-kataszteri dokumentációhoz viszonyítva. 

Figyelembe véve a fennebbieket, a S.C. STEREO CAD 1974 S.R.L. megküldött egyátiratot, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 25579/16.09.2021. sz. alatt iktattak, amellyel kéri a 171/2020. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosítását. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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