
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

33348/12.12.2019. sz. 

 

 

2019. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatti egyes építményeknek, Maros megyének a 

köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 33350/12.12.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály 

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

Tekintettel, a Maros Megyei Múzeum, a 2227/2019. sz. átiratára, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 30178/2019. sz. alatt iktattak. 

Figyelembe véve, az államnak és a közigazgatási területi egységeknek a köztulajdonát alkotó tárgyi 

eszközöknek a használatból való kiiktatási, leírási és értékesítési folyamatának a szabályozásáról 

szóló 112/2000. sz. Kormányrendelet, valamint a tárgyi és immateriális javakba befektetett tőkének 

az amortizációjára vonatkozó 15/1994. sz. Törvény alkalmazásának a metodológiai normáinak a 

jóváhagyásáról szóló 909/1997. sz. Kormányhatározat 22. cikkely előírásait, 

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

361. cikkely előírásaira, megerősítve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 864. cikkely előírásaival, 

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

(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a 287. cikkellyel és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros Megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalását a 

Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatt található ingatlan egyes építményeinek, amelyek az 

54249/Görgényszentimre telekkönyvbe vannak bejegyezve, a C2, C3, C4 és C10 építményekből 

állnak, azoknak a lebontásának és a helynek a felszabadításának az érdekébe. 

2. cikkely Az 1. cikkely tárgyát képező építményeknek az azonosító elemei, a jelen határozatnak 

szerves részét képező mellékletbe vannak foglalva. 

3. cikkely A Maros Megyei Múzeum, megtesz minden intézkedést, az építményeknek a 

felszámolási engedélyének a megszerzéséhez szükséges intézkedést, a jogi előírásoknak a 

betartásával. 
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4. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

33305/12.12.2019. sz. 

VI/D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatti egyes építményeknek, Maros megyének a 

köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Görgényszentimre-i „Bornemisza Kastély” ingatlan, A kategóriás történelmi műemléknek van 

osztályozva, a Történelmi műemlékek lajstromában, a MS-II-m-A-15692 kód alatt, Maros 

Megyének a köztulajdonának a része, bele van foglalva, a Maros Megye köztulajdonának a 

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

Mellékletébe, a 819. pozícióba. 

Az ingatlan a C1-C10 építményekből és 29.604 nm-es földterületből áll és be van jegyezve a  

54249/Gurghiu Telekkönyvbe. 

A Maros Megyei Múzeum, a 2227/18.11.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

30178/19.11.2019. sz. alatt iktattak, kéri a C2, C3, C4 és C10 építményeknek az átutalását, Maros 

megyének a köztulajdonából a magán tulajdonába, azoknak a lebontásának és a helynek a 

felszabadításának az érdekébe. 

A Múzeum még megjegyzi a tényt is, hogy a C2, C3, C4 és C10 épület-építményeknek nincs 

építészeti vagy történelmi értékük, azok meg omlás veszélyt képeznek. 

A 54249/Gurghiu Telekkönyvben, a fennebb említett építményeknek a következő a rendeltetésük, 

C2 – szerszám raktár, C3 – tanári lakás, C4 – fásszín, C10 – fészer. 

Az építmények felszámolási engedélyének a megszerzéséhez szükséges dokumentációnak az 

összeállításához, szükség van az építményeknek az átutalására, Maros megyének a köztulajdonából 

a magántulajdonába, mivel a köztulajdonban levő javak érinthetetlenek. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a bontás érdekébe, a köztulajdonból a magántulajdonba való átutalásra 

javasolt építmények, előrehaladott megrongálódott állapotban vannak, a karbantartási és felújítási 

kiadások nagyon magasak, amely helyzetbe szükség van a lebontásukra. 

Tekintettel a Maros Megyei Múzeumnak a kérésére és a tényre, hogy ezek az építmények műszaki 

szempontból nem megfelelőek, javasoljuk a az átutalásukat Maros megyének a köztulajdonából a 

magántulajdonába, a lebontásuknak az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatott okokat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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