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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. április 26.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti, egyes építményeknek, a megye köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 8715/20.04.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalat Irányítási Osztályának a 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Műszaki Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálatának a 16912/2017. sz. 

Belső jegyzékre, 

Figyelembe véve, az állam és a közigazgatási-területi egységek köztulajdonát alkotó tárgyi 

eszközök használatból való kivételének, leírásának és értékesítésének a folyamatát szabályozó 

112/2000. sz. Kormányrendeletet és a tárgyi és immateriális javak zárolt tőke leírására vonatkozó 

15/1994. sz. Törvény alkalmazási metodológiájának a normáinak a jóváhagyására vonatkozó 

909/1997. sz. Kormányhatározat 22. cikkely, 

Mérlegelve, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény 10. cikkely (2) bekezdést, 

összevetve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a Polgári törvénykönyvre 

vonatkozó 287/2007. sz. Törvény 864. cikkely előírásait 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés „c” betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,  

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalását a C2, C3, 

C6 építményeknek, a CF nr.131153 Tîrgu Mureş telekkönyvbe iktatott, kataszteri szám 131153, 

Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti ingatlanból, azoknak a lebontásának az érdekébe 

és a helynek a felszabadításáért. 

2. cikkely Az 1. cikkely tárgyát képező építményeknek az azonosítási elemei az 1 mellékletbe 

vannak foglalva, amely szerves része a jelen határozatnak. 

3. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatósága, megteszi a lépéseket, hogy 

megszerezze az építményeknek a felszámolásához szükséges engedélyeket, a törvényes 

előírásoknak a betartásával. 

4. cikkely A Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési Igazgatósága, 

meg fog tenni minden szükséges intézkedést, amelyek szükségesek a lebontott épületeknek a 

kiiktatásához a CF nr.131153/Tîrgu Mureş telekkönyvből, kataszteri szám 131153-C2- poz.A1.2, 

131153-C3- poz.A1.3 és 131153-C6- poz.A1.6. 
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5. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságának, Gazdasági 

Igazgatóságának és a Terület- és Városrendezési Igazgatóságnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

8715/20.04.2018 sz. 

VI/D/1 akta  

 

INDOKOLÁS 

A Köteles Samuel utca 33 sz. alatti, egyes építményeknek, a megye köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti ingatlan Maros megye tulajdonában van, be 

van jegyezve a CF nr.131153 Tîrgu Mureş telekkönyvbe, 7 építmény törzsből tevődik össze C1, C2, 

C3, C5, C6, C7, C8, a hozzátartozó terület felülete 2.901 nm, Maros megye köztulajdonának része. 

A Maros Megyei Salvamont Salvaspeo Hegyi- és Barlangi mentő Közszolgálatnak, amely a Maros 

Megyei Tanácsnak alárendelt intézmény, a megfelelő módon való működéséhez, egy új épületnek 

az építését javasolták, amely magába foglaljon iroda helységeket, szükséges raktárokat és biztosítsa 

hozzá az összes szükségletet, a Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 33. sz. alatti elhelyezkedéssel, 

amelynek értelmébe a Maros Megyei Tanácsnak a 119/2017. sz. Határozattal jóváhagyták a 

„Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz.” beruházásnak 

a műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit. 

A Műszaki Igazgatóság Beruházási és Közbeszerzési Szolgálatnak a 16912/2017. sz. Belső 

jegyzékével, kérelmezi a Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti ingatlannak a C2, C3, 

C6 építményeinek a lebontásához szükséges intézkedéseknek az elvégzését. 

Az építmények felszámolásának az engedélyének a megszerzésének a dokumentációjának az 

összeállításához, szükség van annak a megye közvagyonából a magánvagyonába való átutalására, 

mivel a köztulajdon vagyontárgyai érinthetetlenek.  

A Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Terület- és Városrendezési Igazgatósága, meg fog 

tenni minden szükséges intézkedést, amelyek szükségesek a lebontott épületeknek a kiiktatásához a 

CF nr.131153/Tîrgu Mureş telekkönyvből, kataszteri szám 131153-C2- poz.A1.2, 131153-C3- 

poz.A1.3 és 131153-C6- poz.A1.6. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatott érveket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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