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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. március 28.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Görgényszentimre, Hősök utcája 6 sz. alatti ingatlannak, Maros megyének, a köztulajdonának a 

leltárába való beiktatására és a Maros Megyei Múzeumnak, ügyintézésre való átadására 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7012/22.03.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, Görgényszentimre-i Helyi Tanácsnak, a Görgényszentimre Községnek a 

köztulajdonának részét képező ingatlannak, a Maros Megyei Tanácsnak a köztulajdonába való 

átutalására vonatkozó 36/2018. sz. Határozatának, valamint Görgényszentimre-i Helyi Tanácsnak a 

8/2019. sz. Határozatának az előírásaira, 

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

sz. Törvénynek és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867-868. cikkely 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 Maros Megyének a köztulajdonába való foglalását a Görgényszentimre, 

Hősök útja 6 sz. alatt található, A kategóriás történelmi műemléknek, amelyet az 

54249/Görgényszentimre telekkönyvbe azonosítanak, valamint annak, helyi közérdekű 

vagyontárgyból, megyei közérdekű vagyontárggyá nyilvánítását. 

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

megyének a köztulajdonát alkotó javaknak a leltárát kiegészítik, annak értelmébe, hogy az I. 

szakaszban „Ingatlan javak”, a 818. pozíció után beiktatnak egy új pozíció a 819.-et, amelynek a 

jelen határozatnak a mellékletének lesz a tartalma. 

2. cikkely Jóváhagyja az 1. cikkelyben említett ingatlannak az átadását ügyintézésre, a Maros 

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

Görgényszentimre község Helyi Tanácsának és a Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

 

7012/22.03.2018 sz. 

VI/D/1 akta  

 

INDOKOLÁS 

A Görgényszentimre, Hősök utcája 6 sz. alatti ingatlannak, Maros megyének, a köztulajdonának a 

leltárába való beiktatására és a Maros Megyei Múzeumnak, ügyintézésre való átadására 

vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, a Görgényszentimre Község Helyi Tanácsának címzett, 

Görgényszentimre község köztulajdonának részét képező ingatlannak egy részének, Maros megye 

köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozó 191/2017. sz. Határozattal, kérte 

Görgényszentimre Községnek a Helyi Tanácsától, a C1-C10 építményeknek és a 29.604 nm felületű 

területnek az átutalását, Görgényszentimre község köztulajdonából, Maros megye köztulajdonába, 

amelyek az 50152/Comuna Gurghiu telekkönyvbe vannak bejegyezve, Görgényszentimre, Hősök 

útja 6 sz. alatt található, A kategóriás történelmi műemlékek. 

A Görgényszentimre-i Helyi Tanácsnak, a Görgényszentimre Községnek a köztulajdonának részét 

képező ingatlannak, a Maros Megyei Tanácsnak a köztulajdonába való átutalására vonatkozó 

36/2018. sz. Határozatával és a Görgényszentimre-i Helyi Tanácsnak, a 36/2018. sz. Határozatnak a 

kiegészítésére vonatkozó 8/2019. sz. Határozatával, jóváhagyta a Görgényszentimre-i Bornemisza 

Kastély Együttesből alkotott ingatlannak az átutalását Maros Megyének a köztulajdonába, 

megtartva a közterhet és a jelenlegi, történelmi műemlék rendeltetését. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk Maros Megyének a köztulajdonába való foglalását a 

Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatt található, A kategóriás történelmi műemlék, ingatlannak és 

az ügyintézési jognak az átutalását a Maros Megyei Múzeumnak, valamint annak, helyi közérdekű 

vagyontárgyból, megyei közérdekű vagyontárggyá nyilvánítását. 

Ugyanakkor szükség van, a Maros Megye köztulajdonának a leltárának az elsajátítására vonatkozó 

42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a Mellékletének a kiegészítésére is, tizenegy új 

pozíciónak a beiktatásával. 

Tekintettel a fennebbiekre, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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