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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. február 24.-i 

17. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról és 

kiegészítéséről 

 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022.02.18.-i 4469. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

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

Figyelembe véve, a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 2. cikkely, 3. 

cikkely és 7. cikkely előírásait, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

286. cikkely (1) – (3) bekezdés és 289. cikkely, valamint az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt Polgári Törvénykönyv 858-860. cikkely előírásaira, 

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 és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező 

javak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

melléklete, a következőképpen módosul és lesz kiegészítve: 

1. Az I. szakaszban ”Ingatlan javak” a 198. pozíciónál, „DJ 153 E – DN 15 – Marosbogát”, a 4. sz. 

oszlop ”Azonosító elemek” módosul és a következő lesz a tartalma „DN 15 – Marosbogát, 0+000-

4+368 km, L=4,368 km, amelyből 4,368 km aszfalt burkolat, bejegyezve az 50452/Bogata és 

50453/Bogata sz. telekkönyvekbe”, 

2. Az I. szakaszban ”Ingatlan javak”, az 57. pozíció után beiktatnak két új pozíciót, az 57
1
 és 57

2
 

pozíciókat, amelyeknek a tartalmaik a jelen határozat szerves részét képező Mellékletbe vannak 

foglalva. 

3. Az I. szakaszban ”Ingatlan javak”, a 205. pozíció után beiktatnak két új pozíciót, a 205
1
 és 205

2
 

pozíciókat, amelyeknek a tartalmaik a jelen határozat szerves részét képező Mellékletbe vannak 

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

igazgatóságának és Műszaki igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

4469/18.02.2022. sz. 

X/D/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról és 

kiegészítéséről 

 

Maros Megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény alapján végezték el, és a Maros Megyei Tanács elfogadta az 

utólag módosított és kiegészített, 42/2001. július 12. sz. Határozatával. 

A DJ 153 E DN 15 – Marosbogát megyei útnak a top – kataszteri munkálatainak az elvégzésének 

következtében, megállapították, hogy az út hossza 4,368 km. 

Figyelembe véve, hogy a DJ 153 E DN 15 – Marosbogát megyei út Maros Megye köztulajdonának 

része, Maros Megye köztulajdon leltárának a 198. pozíciójában szerepel, szükség van a 

vagyontárgy azonosító elemeit tartalmazó oszlopnak a módosítására, amint következik ”DN15 – 

Marosbogát, 0+000 – 4+368 km, L=4,368 km, amelyből: 4,368 km aszfalt burkolat, bejegyezve az 

50452/Bogata és 50453/Bogata sz. telekkönyvekbe”. 

Hasonlóan, a DJ 153 G megyei úton, Mezőszengyel – Mezőbodon – Kisikland megépítettek egy 

hidat az Ikland völgyén, a 15+065 km szelvénynél. Ugyanakkor, beazonosították a Kisiklandban 

található, a Komlód patak felett átívelő, hidat a 16+882 km szelvénynél, amelynek elvégeztek egy 

értékelési jelentést is, a vagyontárgyak értékének a meghatározásának érdekébe. 

A DJ 135 C DN 13 – Koronka megyei útnak a telekkönyvbe való bejegyzésének az érdekébe, a 

szolgáltatásbiztosítási szerződésnek a lebonyolításának az alkalmával, beazonosítottak két 

vagyontárgyat, áteresz rendeltetéssel. 

Ezek szerint, tekintettel a fennebbiekre és az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. 

Kormányrendelet 2. cikkely, 3. cikkely és 7. cikkely előírásaira, szükség van Maros Megye 

köztulajdonának a leltárának a kiegészítésére a következő pozíciókkal: az 57
1
 sz. pozíció ahova a 

Vácmán patak feletti vasbeton átereszt foglalják; az 57
2
 sz. pozíció ahova a Poklos patak feletti 

vasbeton átereszt foglalják; a 205
1
 sz. pozíció ahova az Ikland Völgye feletti hidat foglalják és a 

205
2
 sz. pozíció ahova a Komlód patak feletti hidat foglalják. 

A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra az utólag módosított és 

kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről szóló 

határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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