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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2018. _________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a 

meghatározásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1880/25.01.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Mikháza területén, egy interdiszciplináris központnak, a létesítésének az érdekébe, 

egy ingatlannak a beszerzésére vonatkozó 95/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, a 

7060/03.12.2018. sz. alatt hitelesített Adásvételi szerződésnek, a CF 50744/Eremitu telekkönyvnek 

és a CF 50744/Eremitu telekkönyvbe bejegyzett, Nyárádremete község, Mikháza falú 4 sz. alatti 

ingatlannak az Átadási-átvételi jegyzőkönyvének az előírásaira, 

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

sz. Törvény 3. cikkely (1) és (3) bekezdés és a Mellékletének a II.2 pont előírásait, alátámasztva az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 119. cikkely, 120. cikkely, 122. cikkely és 123. cikkely, valamint az utólag 

módosított és kiegészített, a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 858. cokkely 

863. cikkely „a” betű és 867-868 cikkely előírásaival, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betűvel és 

a 97. cikkelynek (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Megyei közérdekűvé nyilvánítja, az „Interdiszciplináris kutatási központ” rendeltetésű, 

terület és építményből álló ingatlant, amely Maros megye, Nyárádremete község, Mikháza falú 4 

sz. alatt található, be van jegyezve az 50744/Eremitu Telekkönyvbe, az 50744 sz. alatt, a jelen 

határozat szerves részét képező Mellékletbe foglalt azonosító elemekkel. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja az 1. cikkelybe foglalt ingatlannak Maros Megyének a köztulajdonába 

való foglalását. 

(2) Az utólag kiegészített 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal elsajátított, Maros 

Megyének a köztulajdonát alkotó javaknak a leltárát kiegészítik, annak értelmébe, hogy az I. 
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„Ingatlan javak” szakaszban, a 871. pozíció után beiktatnak egy új pozíciót, a 818. sz. alatt, amely a 

jelen határozat mellékletének a tartalmát kapja. 

3. cikkely Az 1. cikkelyben említett ingatlant átadják ügykezelésre a Maros Megyei Múzeumnak, 

amely a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmény. 

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

 

 

 

1880/25.01.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a 

meghatározásáról 

 

A 2018. évbe, a Maros Megyei Múzeum, amely a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 

közintézmény, a tudomásunkra hozta, hogy szeretne folytatni a régészeti kutatásokat és a Mikházi 

régészeti parknak a fejlesztését, a kutatási régészeti komplexumnak az értékesítésével. 

A Mikháza területén, egy interdiszciplináris központnak, a létesítésének az érdekébe, egy 

ingatlannak a beszerzésére vonatkozó 95/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták 

az 50744/Eremitu telekkönyvbe bejegyzett, Maros megye, Nyárádremete község, Mikháza falú 4 

sz. alatti ingatlannak a beszerzését, Maros Megyének a köztulajdonába. 

Utólag, megköttetett a 7060/03.12.2018. sz. Adásvételi szerződés, amelyet hitelesítettek a 

7060/03.12.2018. sz. alatt, a Maros Megyei Tanácsnál a 27160/12.12.2018. sz. alatt iktattak, 

átvették az Átadási-átvételi jegyzőkönyv alapján. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, szükség van az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye 

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

Határozatnak a Mellékletének a kiegészítésére, egy új pozíciónak a bejegyzésével, a 818. sz. alatt, 

amelybe belefoglalják „Interdiszciplináris kutatási központ”, valamint az átadását ügykezelésre, a 

Maros Megyei Múzeum részére. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra az utólag módosított és 

kiegészített, a Maros megye köztulajdonának a leltárának az elfogadására vonatkozó 42/2001. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK,  

Péter Ferenc 
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