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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

30521/21.11.2019. sz. 

 

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 2019.11.21.-i 30520. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási 

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

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanács és a Szászrégen-i Helyi Tanács között megkötött 

22374/46518/02.09.2019. sz. átadási átvételi jegyzőkönyvet, a Maros Megyei Tanács és a 

Mezőrücs-i Helyi Tanács között megkötött 9304/2278/17.04.2019. sz. átadási átvételi 

jegyzőkönyvet, a Maros Megyei Tanács és az Ákosfalvi Helyi Tanács között megkötött 

9249/2876/17.04.2019. sz. átadási átvételi jegyzőkönyvet, a Maros Megyei Tanács és a 

Dicsőszentmárton-i Helyi Tanács között megkötött 11434/10269/15.05.2019. sz. átadási átvételi 

jegyzőkönyvet,  

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

286. cikkely (1) – (3) bekezdések és 289. cikkely 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 Határozat 

melléklete, I. Szakaszban „Ingatlan javak” a 812,813,815 és 817 pozíciók módosulnak és a jelen 

határozatnak a szerves részét képező mellékletnek a tartalmába foglaltak lesz a tartalmuk. 

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

Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, valamint az ADIEcolect társulásnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

30520/21.11.2019 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 Maros Megyei Szilárd Hulladék Integrált Gazdálkodási Rendszer Projektnek a bevezetésének a 

céljából, egyes intézkedéseknek a kezdeményezéséről szóló 153/2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal, a megyei közhatóság kérvényezte Maros Megyének a köztulajdonába való átutalását, 

az átszállítási/szortírozó állomásokból álló ingatlanoknak, a hozzájuk tartozó földterületekkel 

együtt, amelyek a Dicsőszentmárton, Ákosfalva, Szászrégen és Mezőrücs közigazgatási területi 

egységeknek a köztulajdonaihoz tartoznak, a Maros Megyei Szilárd Hulladék Integrált 

Gazdálkodási Rendszerbe való integrálásuknak az érdekébe, mint annak a szerves része. 

Utólag, a javakat átutalták, a 109/2018. és a 118/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatokkal 

pedig, az átszállító/szortírozó állomásokból és a hozzájuk tartozó földterületekből álló ingatlanokat 

belefoglalták Maros Megyének a köztulajdonának a leltárába, a 812, 813, 815 és 817. sz. 

pozíciókba. 

2019. évbe, megtörtént a tényleges átadása, az átszállító/szortírozó állomásoknak az összetételében 

levő javaknak, amikor aláírták az átadási átvételi jegyzőkönyveket is. 

Az átadás alkalmával megállapították, hogy egyes javak nem léteznek, mások nem működő 

képesek, amely helyzetben nem lehetett őket átvenni, a leltári értékek pedig mások voltak az 

értékeknek az aktualizálásának a következtébe. 

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. 

Megyei Tanács Határozat Mellékletének, az átszállító/szortírozó állomásokat tartalmazó 

pozícióknak a módosítására. 

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

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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