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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2017. november 23.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

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

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságnak a 24700/2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. 

sz. Törvény, az egy községi útszakasznak, a községi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, 

a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 

151/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, valamint az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormányrendelet 22. cikkelyének az előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betűje és a 97. cikkelyének (1) bekezdés 

rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Melléklete a 

következőképpen lesz kiegészítve: 

az I szakaszban ”Ingatlan Javak” egy új pozíció lesz beszúrva a 810-es pozíció után – 811-es, 

amelynek a tartalmát, ennek a határozatnak a szerves részét képező melléklet tartalmazza. 

II. cikkely A Terület- és Városrendezési Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács keretéből, felel a 

dokumentációk összeállításáért és az I. cikkelyben megjegyzett ingatlan fölött, Maros megyének a   

tulajdon jogának, a  telekkönyvbe való bejegyzéshez szüksége eljárásoknak a teljesítéséért. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, a 

Műszaki Igazgatóságával és a Terület- és Városrendezési Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 24.700/15.11.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

INDOKOLÁS 

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

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a kiegészítésére 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2016. február 25.-i 20. sz. Határozatával kérelmezték a Radnót Város 

Helyi Tanácsától, a DC120 Radnót (DN15) – Csapószentgyörgy – Marosorbó – DC126, községi 

útnak, egy szakaszának az átutalását Radnót város köztulajdonából Maros Megye köztulajdonába. 

A Radnót város köztulajdonából a Maros Megyei Tanácsnak a köztulajdonába, a Radnót – 

Csapószentgyörgy összekötő útnak – a területének az átutalására vonatkozó 130/2017. Határozattal, 

a Radnót-i Helyi Tanács jóváhagyta a Radnót Város köztulajdonából a Maros Megyei Tanácsnak a 

köztulajdonába való átruházását a Törvény adta tulajdon jogát, a következő ingatlanoknak, amint 

következnek: külterület felülete 2162 nm használati kategória út, bejegyezve CF nr. 54011/Iernut; 

belterület 6486 nm használati kategória út, bejegyezve CF nr. 54012/Iernut és külterület 3275 nm 

használati kategória út, bejegyezve CF nr. 54009/Iernut. 

Ez az útszakasz köti össze Marosvásárhelyt, a DN15-ös országúton, és a Marosorbó-i Hősök 

Műemlékét. 

Augusztus hónapja folyamán megkötötték a Maros Megyei Tanács és a Radnót Városi Helyi 

Tanács között az átadási-átvételi jegyzőkönyvet, a DC120-as útnak, egy szakaszának, amely 

összeköti a DN15-öt a Marosorbó-i Műemlékkel, a hossza pedig 1,800 km. 

Az egy községi útszakasznak, a községi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a megyei 

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 151/2017. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a megyei utak funkcionális kategóriájába való 

besorolását a Radnótot (DN15) – Csapószentgyörgyöt – Marosorbót összekötő útszakasznak. 

Tekintettel a fennebbiekre, javasoljuk az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 

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

Határozat Mellékletének a kiegészítését, az I szakaszban ”Ingatlan Javak” egy új pozíciónak a 

beszúrásával, a 811. számmal, amely jelképezi a ”DJ153J Radnót (DN15) – Csapószentgyörgy – 

Marosorbó”. 

Figyelembe véve a fent bemutatott okokat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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