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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. május 24.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei 

Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására 

vonatkozó 2016. december 21.-i 190. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10653/18.05.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalat Irányítási Osztályának a szakjelentését, 

a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek a 

3718511/14.05.2018. sz. átiratát, amelyet a 10272/15.05.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, valamint a 10365/2018. sz. újraértékelési referátumot, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztulajdonban levő 

javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvény 9. cikkely (2) bekezdés és az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény előírásait, 

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

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

 

határoz: 

 

I. cikkely 1. Az utólag módosított és kiegészített, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros 

Megyei Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való 

átutalására vonatkozó 190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. cikkelye módosul és 

a következő lesz a tartalma: 

”(1) Jóváhagyja, Maros Megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelése alól, 

az államnak a köztulajdonába való átruházását, valamint a megyei közérdekű vagyontárgyból 

nemzeti közérdekű vagyontárggyá való nyilvánítását, a 2244/N/Gorneşti sz. C.F. (telekkönyv), az 

51604/Gorneşti sz. C.F. és az 51603/Gorneşti sz. C.F. azonosított Gernyeszegben található 

ingatlant-területnek és építményeknek”. 

 2. Az utólag módosított és kiegészített, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei 

Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására 

vonatkozó 2016. december 21.-i 190. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a 8. 

sz. oszlopa „Leltári értéke (lej)” módosul és a következő lesz a tartalma: „8.648.735,31 lei”  

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a Maros 

Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 
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ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  10653/18.05.2018. sz.  

VII/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei 

Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására 

vonatkozó 2016. december 21.-i 190. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

vonatkozóan 

 

Románia Kormányának az 1184/06.09.2006. sz. Határozatával, amely egyes ingatlanok átutalására 

vonatkozik az állam köztulajdonából és a Honvédelmi Minisztérium igazgatásából, Maros megye 

köztulajdonába és a Maros Megyei Tanács igazgatásába, a 2244/N/Gorneşti sz. C.F. (telekkönyv), 

az 51604/Gorneşti sz. C.F. és az 51603/Gorneşti sz. C.F. azonosított Gernyeszegben található 

ingatlant-területet és építményeket, átutalták Maros megye köztulajdonába. 

A Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség javasolta a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi 

Felügyelőséget az Európai alapok pályázási programjába a 2014-2020-as finanszírozási periódusra 

a „Katasztrófák esetén beavatkozó személyzetet kiképző kiválósági központ” tervezettel.  

Az európai alapok pályázásának és az említett tervezet kivitelezésének érdekébe beazonosították 

Gernyeszegben található ingatlant, amely Maros megye köztulajdonában található. 

A 190/2016. sz. Határozattal, a megyei közhatóság, jóváhagyta a 2244/N/Gorneşti sz. C.F. 

(telekkönyv), az 51604/Gorneşti sz. C.F. és az 51603/Gorneşti sz. C.F. azonosított Gernyeszegben 

található ingatlant-területnek és építményeknek az átruházását, Maros Megyének a köztulajdonából 

és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezeléséből, az államnak a köztulajdonába. 

A 3718511/14.05.2018. sz. átirattal, amelyet a 10272/2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség kéri, hogy tegyük meg a 

szükséges lépéseket, a M.A.I. Jogügyi Főigazgatóság által, a 131592/S1/SC/2018. sz. átiratban 

megfogalmazott észrevételek teljesítésének érdekébe. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk az, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros 

Megyei Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való 

átutalására vonatkozó 2016. december 21.-i 190. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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