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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2019. június 27.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak adott, Maros megyének a 

köztulajdonához tartozó két ingatlan feletti, ügykezelési jognak a visszavonására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15687/21.06.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 20358/2019. sz. 

étiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 12427/2019. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény előírásaira, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. 

Törvény 867. és 869. cikkely előírásaira, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betű és (4) bekezdés a) betű előírásait, 

alátámasztva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre 

vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867. cikkely (1) bekezdés előírásai által, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Visszavonja, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 

engedélyezett ügykezelési jogot, a Mikefalva község, Abosfalva 1 sz. alatt, a 74/N/Mica sz. 

telekkönyvben és Nyárádremete község Szakadát falúban, a 2217/N/Eremitu sz. telekkönyvben 

azonosított ingatlanok felett, amelyek Maros Megyének a köztulajdonához tartoznak. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben előírt ingatlanoknak az átadás-átvétele, a felek között megkötött 

Átadási-átvételi protokoll alapján történik. a jelen határozatnak az elfogadásától 30 napos határidőn 

belül. 

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

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

15687/21.06.2019. sz.  

VII D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak adott, Maros megyének a 

köztulajdonához tartozó két ingatlan feletti, ügykezelési jognak a visszavonására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak, a megye köztulajdonához tartozó, egyes ingatlanoknak a 

rendeltetéseinek a megváltoztatására vonatkozó 136/2009. sz. Határozatával, jóváhagyták a fennebb 

megnevezett ingatlanoknak a rendeltetéseinek a megváltoztatását, a „megyei utakhoz tartozó 

utászházakból”, „szociális” rendeltetésű ingatlanokká, gyermekvédelmi és kockázatos helyzetben 

levő felnőtt személyek védelmi szociális szakszolgáltatásoknak a létrehozásának az érdekében. 

Ugyanazon közigazgatási okirattal, az illető ingatlanok át voltak utalva ügykezelésre a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 

A 20358/2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 12427/2019. sz. alatt iktattak, a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, kéri az ügykezelési jognak a 

visszavonását, a következő helyeken levő ingatlanokra vonatkozóan: Mikefalva község, Abosfalva 

1 sz., Nyárádremete község, Szakadát falú és Marosludas város Május 1 utca 25 sz., azzal a ténnyel 

indokolva, hogy a fennebb említett helyeken lehetetlen kivitelezni egyes beruházásokat, az illető 

ingatlanokban szociális rendeltetésű feltételeknek a létrehozásának a céljával. 

Ugyanakkor, megjegyzik, hogy az illető ingatlanok nem felelnek meg az érvényes szabványoknak, 

következésképpen, ezeket nem lehet felhasználni létesítményeknek, a kivitelezésének az érdekébe, 

a szociális támogatás terén. 

A kérés következtébe, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a 

képviselői, együtt a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőivel kiszálltak az illető ingatlanoknál, 

hogy azonosítsák a helyszínen az ingatlanokat és azoknak a jelenlegi helyzetét. 

Ezzel az alkalommal megállapították, hogy a Szakadát és Abosfalva településeken elhelyezkedő 

ingatlanok, szabadok, bennük nem folyik semmilyen nemű tevékenység sem. 

Tekintettel a fennebbiekre, javasoljuk a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak adott ügykezelési jognak a visszavonását, Maros megye köztulajdonának a részét 

képező két ingatlanra vonatkozóan, amelyek Mikefalva község, Abosfalva 1 sz. alatt, a 74/N/Mica 

sz. telekkönyvben és Nyárádremete község Szakadát falúban, a 2217/N/Eremitu sz. telekkönyvben 

vannak azonosítva. 

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

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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