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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2017. december 21.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Görgényszentimre Község Helyi Tanácsának címzett, Görgényszentimre község köztulajdonának 

részét képező ingatlannak egy részének, Maros megye köztulajdonába való átutalásáról szóló 

kérésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.600/15.12.2017. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

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

sz. Törvény 9. cikkely (4) bekezdés előírásait, valamint a Maros Megyei Múzeum 869/2017. sz. és 

1788/2017. sz. átiratait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Kérelmezi Görgényszentimre Község Helyi Tanácsától, a C.F.nr.50152/Comuna 

Gurghiu telekkönyvbe bejegyzett, Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatt található, C1-C10 

építmények és a 29.604 nm felületű területnek, A kategóriás történelmi műemléknek, az átutalását, 

Görgényszentimre Község köztulajdonából, Maros Megye köztulajdonába. 

(2) Az (1) bekezdésben említett építmények és terület, be vannak azonosítva az elhelyezési tervben 

– 1. sz. melléklet, az azonosítási elemeket pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

2. cikkely Az 1 és 2 mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

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

Görgényszentimre Község Helyi Tanácsával és a Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27.600/15.12.2017. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Görgényszentimre Község Helyi Tanácsának címzett, Görgényszentimre község köztulajdonának 

részét képező ingatlannak egy részének, Maros megye köztulajdonába való átutalásáról szóló 

kérésre vonatkozóan 

 

Görgényszentimre Község Helyi Tanácsa az 50/23.11.2009. sz. Határozatával, jóváhagyta az 

átutalását, a Görgényszentimre-i „Bornemisza Kastély” ingatlanának, amely Görgényszentimre, 

Hősök útja 6 sz. alatt található, a Maros Megyei Múzeumnak az igazgatása alá. 

A Görgényszentimre-i „Bornemisza Kastély” ingatlan, A kategóriás történelmi műemléknek van 

osztályozva, a Történelmi műemlékek lajstromába a MS-II-m-A-15692 kód alatt, bele van foglalva 

a Kulturális Minisztérium által jóváhagyott XX-871/2010. sz. felújítási projektbe. 

A Maros Megyei Múzeumnak szándékába áll a projekt benyújtása, Európai Uniós forrásokból való 

finanszírozásra, következve, hogy minden felújított épület múzeumi célokat szolgáljanak. 

A javasolt célkitűzések megvalósításának érdekébe, a Maros Megyei Múzeum kéri, hogy a megyei 

közhatóság, kezdje meg az eljárást a C1-től C10-ig inkluzíve, az ingatlanhoz tartózó építményeknek 

és a 29.604 nm felületű területnek, Görgényszentimre község köztulajdonából, Maros megye 

köztulajdonába való átutalásának érdekébe, amelyek a C.F.nr.50152/Comuna Gurghiu telekkönyvbe 

vannak bejegyezve, Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatt található. 

Figyelembe véve az ingatlannak a rendeltetését, valamint a tényt, hogy a „Bornemisza Kastély” 

ingatlan javítási és beruházási munkálatait a megye költségvetéséből végzik, a Múzeum pedig egy 

megyei közérdekű szolgálat, szükség van rá, hogy az ingatlan Maros megye köztulajdonába legyen. 

Tekintettel a fent bemutatottakra, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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