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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. március 28.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A „Time Box kiállító pavilonoknak a megépítése” tervezetnek a kivitelezésével kapcsolatos 

beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7004/22.03.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a Maros Megyei Múzeumnak a 244/2019. sz. kérésére, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 3892/2019. sz. alatt iktattak, valamint a Nyárádremete Község Polgármestere által 

kibocsátott 8/2018 május 10. sz. Városrendezési engedélyre, 

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

sz. Törvénynek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési 

munkálatoknak az elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 70/1991. sz. Törvénynek és a 

Polgári törvénykönyvnek a köztulajdonra vonatkozó – 858. cikkely és a következőknek az 

előírásait, 

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: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a „Time Box kiállító pavilonoknak a megépítése” tervezetnek a 

kivitelezését, a Maros Megyei Múzeum által, a Maros Megye köztulajdonában levő Nyárádremete 

község, Mikháza településén, az 50852/Eremitu telekkönyvben azonosított területen, a jelen 

határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt dokumentáció szerint. 

2. cikkely (1) A jelen határozat, a tulajdonosnak a beleegyezését képezi, az 1. cikkelyben említett 

beruházási munkálatoknak, a kivitelezésének az érdekébe, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési munkálatoknak az elvégzésének az engedélyezésére 

vonatkozó 50/1991. sz. Törvény szerint. 

(2) A tulajdonosnak a beleegyezése nem képez, a munkálat elvégzését engedélyező okiratot, a 

haszonélvezőnek kötelessége, hogy megszerezze az összes szükséges véleményezést, beleegyezést 

és engedélyt, a törvény szeint. 
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3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Terület és Városrendezési Igazgatóságnak és a Műszaki Igazgatóságnak 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 

  7004/22.03.2019. sz.  

VII/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A „Time Box kiállító pavilonoknak a megépítése” tervezetnek a kivitelezésével kapcsolatos 

beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Múzeumnak a kérésére, a megyei közhatóság, a szükséges eljárásokat 

kezdeményezte, Maros megyének a köztulajdonába való foglalásának érdekébe, az 50815/Eremitu,  

50816/ Eremitu, 50852/Eremitu és az 50853/Eremitu telekkönyvekbe beírt ingatlanoknak, régészeti 

park rendeltetéssel, amelynek értelmébe, az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 

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

Határozatnak a Mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről szóló 71/2016. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal hagyták jóvá. 

A fennebb említett földterületnek egy részén, azaz a 3.150 nm-es, az 50852/Eremitu telekkönyvvel 

azonosított, földterületen, a Maros Megyei Múzeum szeretne elhelyezni, Time Box – utazási 

kapszulák a történelmi időkben – típusú kiállítási pavilonokat, fából, amelyet zsindellyel fednek, a 

határozat mellékletében megtalálható műszaki tervnek a betartásával. 

A Maros Megyei Múzeum, a 244/2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

3892/2019. sz. alatt iktattak, megküldte a Nyárádremete Községnek a Polgármestere által 

kibocsátott 8/10.05.2018. sz. Városrendezési engedélyt, amelyben kérik a megyei közhatóságnak a 

beleegyezését, a „Time Box kiállító pavilonoknak a megépítése” tervezetnek a kivitelezésének az 

érdekébe. 

Tekintettel a fennebbiekre, javasoljuk a megyei közhatóságnak a beleegyezésének a kinyilvánítását, 

az illető földterületnek a tulajdonosi minőségébe, a „Time Box kiállító pavilonoknak a megépítése” 

tervezetnek a kivitelezésének az érdekébe. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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