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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2018. augusztus 30.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Gernyeszeg területén található, Maros megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei 

Tanács ügykezelése alatt található ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a meghatározásáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18287/27.08.2018. sz. Indokolását, a 

Gazdasági Igazgatóság - Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztályának a 

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

Figyelembe véve, a SC Stereo cad 1974 SRL által készített top kataszteri dokumentációt, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 11075/2018. sz. alatt iktattak, 

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

sz. Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyv 

864. sz. cikkely előírásait,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, c) betű, valamint a 97. cikkely alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye köztulajdonának a részét képező javaknak a leltárából való 

leírását, az enyészetté válásának következtébe, a ”Gernyeszeg-i TBC elkülönítő területe és 

melléképületek” ingatlanhoz tartozó egyes javainak, az 1. sz. Mellékletbe bejegyzett azonosító 

adatokkal, amelyek a Maros Megyei Tanács ügykezelése alá tartoznak. 

2. cikkely Elfogadja, a 2. sz. Mellékletben megtalálható, a S.C. Stereo Cad 1974 S.R.L. által 

készített top kataszteri dokumentációt, Maros Megyének, a ”Gernyeszeg-i TBC elkülönítő területe 

és melléképületek” ingatlan feletti tulajdonjogának a telekkönyvbe való bejegyzésének az érdekébe. 

3. cikkely A 2. cikkely előírásainak értelmébe, felhatalmazza Péter Ferenc urat – a Maros Megyei 

Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja az összes dokumentációt, amely szükséges, a ”Gernyeszeg-i 

TBC elkülönítő területe és melléképületek” ingatlan feletti tulajdonjognak a telekkönyvbe való 

bejegyzéséhez. 

4. cikkely Az 1. és 2. mellékletek a jelenhatározatnak a szerves részei. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

S.C. Stereo Cad 1974 S.R.L.-nek, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  18287/27.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Gernyeszeg területén található, Maros megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei 

Tanács ügykezelése alatt található ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

A Gernyeszeg területén található ingatlan „TBC elkülönítő Gernyeszeg” átutalták Maros Megyének 

a köztulajdonába és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelése alá, az egyes ingatlanoknak az 

állam magántulajdonából és az Egészség és Családügyi Minisztérium ügykezeléséből az illető 

megyék köztulajdonába és a megyei tanácsok ügykezelésébe való átutalására vonatkozó 867/2002. 

sz. Határozatával Románia Kormányának. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 34/2008. sz. Határozatával, a „Gernyeszeg-i TBC elkülönítőhöz 

tartozó melléképületek és terület” belefoglalták Maros megyének a köztulajdonába a 311. sz. 

pozícióba, amikor a területnek a felületéhez 12.477 nm-t jegyeztek. 

A pontosító mérések következtébe, az egész ingatlanhoz tartozó területnek a teljes felülete 64.787 

nm-t eredményezett, amelyből a volt tulajdonosoknak vissza szolgáltattak 51.462 nm-t, a megyének 

a köztulajdonában maradt a 13.325 nm felületű terület és az utólag épített melléképületek. 

 Az ingatlan – 13.325 nm felületű földterület és melléképületek, Gernyeszeg területén, nem voltak 

bejegyezve a telekkönyvbe, figyelembe véve ezt a helyzetet, top kataszteri szolgáltatást vettek 

igénybe, amelynek értelmébe, megkötötték a 11S/2018. sz. Szolgáltatási szerződést a S.C Stereo 

Cad 1974 S.R.L.-vel. 

Ugyanakkor a terepre való kiszállás alkalmával, megállapították, hogy a C5, C7 és C9 építmények 

összeroskadtak, amely helyzetbe, javasoljuk a leltárból való törlését és a Maros Megye 

köztulajdonában levő vagyontárgyak mennyiségi érték kimutatásának a ténybeli létező helyzet 

szerinti megegyeztetését ezeknek, a javaknak a leltárból és a könyvelési kimutatásból való 

leírásával és a jelenleg létező építményeknek az újraszámozását. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozaattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	pct7 imobil gornesti_HU
	pct7 imobil gornesti exp_HU

