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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ___________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak 

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

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7010/22.03.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Gazdasági Igazgatóság – Pénzügyi Könyvelési Iroda 6158/2019. sz. belső 

jegyzéket, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvény előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező 

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

Határozatnak a melléklete, a következőképpen lesz módosítva: 

Az I B szakasz „Ingatlan Javak”, 271. sz. pozíció „Autó Park a motoros sportoknak”, (6) oszlop 

„Leltári értéke – lej”, módosul és a következő lesz a tartalma: „53.057.675,21” 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, 

amely felel a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

 

7010/22.03.2018 sz. 

VII/D/1 akta  

 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak 

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

mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan  

 

Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerőre 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a Maros 

Megyei Tanácsnak, az utólag módosított és kiegészített, 42/2001. július 12. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 34/2008. sz. Határozatával, megváltoztatták a Maros Megyei 

Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletét, amelyben a 271. pozíciónál beiktatták a 

„Földterület Nagycserged (volt tank pálya ind.2549)” ingatlant, a Maros Megyei Tanácsnak a 

75/25.07.2018. sz. Határozatával pedig, megváltoztatták ezt a leltári pozíciót, az „Autó Park a 

motoros sportoknak” tervezet keretébe előírt munkálatoknak a kivitelezésének következtébe. 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a Mellékletének a módosításáról szóló 

75/25.07.2018. sz. Határozatnak az elfogadásának a pillanatába, az ingatlannak a leltári értéke 

”50.899.954,18 lej” volt. 

A Pénzügyi Könyvelési Iroda, a 6158/12.03.2019. sz. belső jegyzékkel, a tudomásunkra hozta a 

tényt, hogy a 75/25.07.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az elfogadása után, még 

végeztek kifizetéseket, mint az ISC kvóta, műszaki felügyelet építésfelvigyázóval, díjak és 

véleményezések, amely esetbe az „Autó Park a motoros sportoknak” ingatlannak a jelenlegi leltári 

értéke „53.057.675,21”. 

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

köztulajdonának a részét képező javaknak a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. 

MTH Mellékletének a módosítására, annak értelmébe, hogy a 271. sz. pozíciónál, a (6) sz. 

oszlopnak „Leltári értéke – lej”, a következő legyen a tartalma: „53.057.675,21”. 

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

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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