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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

23810/18.09.2019. sz. 

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 2019.08.18.-i 23812. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási 

Osztály szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 17807/2019. sz. belső 

jegyzékére és a Gazdasági Igazgatóság – Pénzügyi Könyvelési Iroda 21959/2019. sz. belső 

jegyzékére, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Törvényszék 429/2018. sz. polgári Határozatát és a 

Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék 2106/2018. sz. Polgári Határozatát, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

286. cikkely (1) – (3) bekezdések és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

Polgári Törvénykönyv 858-860. cikkely előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a 182. 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: 

„a) Az I Szakaszban „Ingatlan javak” a következő pozíciók módosulnak: 

- 236. sz. pozíció ”Iroda épület” (4) sz. oszlop ”Azonosítási elemek”, (6) sz. oszlop „Leltári 

érték – (lej)” és (7) sz. oszlop ”Jelenlegi jogi helyzete”, módosul és a jelen határozatnak az 

1. sz. Mellékletének lesz a tartalma; 

- 795. sz. pozíció „Szortírozó, átrakódó és komposztáló állomás” (4) sz. oszlop ”Azonosítási 

elemek” és (6) sz. oszlop „Leltári érték – (lej)”, módosul és a jelen határozatnak a 2. sz. 

Mellékletének lesz a tartalma; 
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- 796. sz. pozíció „Kerelőszentpál-i Zonális hulladéktároló” (4) sz. oszlop ”Azonosítási 

elemek” és (6) sz. oszlop „Leltári érték – (lej)”, módosul és a jelen határozatnak a 3. sz. 

Mellékletének lesz a tartalma; 

- 797. sz. pozíció „Kerelőszentpál-i a hulladékok mechanikai-biológiai kezelő állomása” (4) 

sz. oszlop ”Azonosítási elemek” és (6) sz. oszlop „Leltári érték – (lej)”, módosul és a jelen 

határozatnak a 4. sz. Mellékletének lesz a tartalma; 

II. cikkely Az 1-4. sz. mellékletek a jelen határozat szerves részét képezi. 

III. cikkely Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatóságnak és a Regionális Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

 

23812/18.09.2019 sz. 

VI/D/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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 Marosvásárhely municípium Mărășești tér 13 sz. alatti ingatlan, Maros Megye köztulajdonának 

része, bele van foglalva Maros Megye köztulajdonának a leltárába, a 236. pozíció alatt 

”Közigazgatási épület”, ahol az ingatlannak azonosító elemei nincsenek leírva részletesen 

összetevőkként, a leltári értéke és a jogi helyzete nincsenek aktualizálva, amelyek még a felvételnek 

az idejéből származnak. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 132/2013. sz. Határozatával, Maros Megyének a köztulajdonába 

foglalták a 795. pozícióba, a Maros Megye Maroskeresztúr-i átrakódó állomást, szortírozó állomást 

és komposztáló állomást, a Maros Megyei Tanácsnak a 29/2014. sz. Határozatával pedig, Maros 

Megyének a köztulajdonába foglalták a 796 és 797. pozícióba, a Kerelőszentpál-i zonális hulladék 

tározót és a Kerelőszentpál-i hulladék kezelő mechanikai-biológiai állomást alkotó javakat, Maros 

Megye, javak, amelyeket a „Szilárd Hulladék Integrált Gazdálkodási Rendszer” (SMIDS) pályázat 

keretében hoztak létre. 

Ami a Maros Megye köztulajdonának a leltárának a 795, 796 és 797. sz. pozíciókba foglalt javakat 

illeti, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, a 17807/2019. sz. belső 

jegyzékkel és a Gazdasági Igazgatóság a 21959/2019. sz. belső jegyzékkel, kérik ezeknek a 

módosítását, mivel az ezekbe a pozíciókba foglalt javaknak az összetevőinek egyes megnevezései 

és egyes leltári értékei nem egyeznek ezeknek a létesítményeknek a befejezésének a munkálatainak 

a kimutatásaival. 

Tekintettel a fennebbiekre, 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. 

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

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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