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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

7719/20.03.2020. sz. 

IX/B/1 akta 

 

2020. ___________.-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 és kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.03.20.-i 7708. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály 

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

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton Municípium 4350/19.02.2020. sz. átiratát, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál az 5259/26.02.2020. sz. alatt iktattak, a Műszaki Igazgatóság, Beruházási és 

Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztály 3108/05.02.2020. sz. és a 4892/24.02.2020. sz. belső 

jegyzékeit, 

Számításba véve, az egyes ingatlanoknak a jogi rendszerére vonatkozó 1658/2008. sz. 

Kormányhatározat és a Marosvásárhely-i Bíróság 4854/2014. sz. Polgári Ítéletének az előírásait, 

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, a következőképpen módosul: 

a) Az I. Szakaszban „Ingatlan javak” a következő pozíciók módosulnak: 257. sz. pozíció „Beton 

pálya – platform, guruló út és kanalizálás”; 259. sz. pozíció „Pálya kivilágítási rendszer (jelző 

lámpa)”; 261. sz. pozíció „Ipari épület és elektromos áram üzem”; 812. pozíció „Dicsőszentmárton-

i szortírozó, átszállító állomás”, és a jelen határozat részét képező 1. sz. mellékletbe foglaltak lesz a 

tartalmuk. 

b) Az I. Szakaszban „Ingatlan javak”, a 821. pozíció után beiktatnak egy új pozíciót a 822.-et, a 

jelen határozat 2. sz. mellékletbe foglaltak lesz a tartalma. 

II. cikkely Az 1-2 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 
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III. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának és a Műszaki 

Igazgatóságának, valamint a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

7708/20.03.2020 sz. 

X/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 módosítására és kiegészítésére vonatkozóan  

 

Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

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. 

Az 1658/2008. sz. Kormányhatározattal, a Marosvásárhely municípium, Mărăşeşti Tér 13 sz. alatti 

építményhez tartozó területet, amelyet a 129785/Târgu Mureș Telekkönyvben azonosítottak, 

átutalták az állam köztulajdonából Maros Megyének a köztulajdonába.  

Ennek az ingatlannak egy részét, azaz 279/395 nm-es részt, átutaltak Maros Megyének a 

köztulajdonából, az államnak a köztulajdonába, a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságnak az 

ügykezelésébe való adásának az érdekébe. 

A földterületnek 116/395 nm-es részét, bejegyezték a telekkönyvbe a SC Bordaș Industrial Group 

of Aluminium SA javára, egy adásvételi szerződés alapján, amelyet az megkötött a Marosvásárhely 

Municípium Helyi Tanácsával. A Marosvásárhely-i Bíróság által, a 2149/320/2009. sz. ügyben, 

kihirdetett 4854/2014. sz., jogerős és visszavonhatatlan, Polgári ítélettel, megállapította az 

adásvételi szerződésnek a feltétlen semmisségét. Az új jogi állapot szerint, szükség van Maros 

Megye köztulajdonának, a leltárának a kiegészítésére, ezzel a résszel. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnak a 153/2015. sz. Határozatával, a megyei közhatóság kérte 

az átrakódó/szortírozó ingatlannak, Maros Megye köztulajdonába való átutalását, a hozzá tartozó 

területtel, amely a Dicsőszentmárton-i KTE köztulajdona, a Maros Megyei Integrált 

Hulladékgazdálkodási Rendszerbe való integrálásának az érdekébe. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 109/2018. sz. Határozatával való átutalásának a következtében, a 

Dicsőszentmárton-i Átszállító/szortírozó állomásból álló ingatlant belefoglalták Maros Megyének a 

köztulajdonának a leltárába, a 812. pozícióba. 

A Dicsőszentmárton Municípium 4350/19.02.2020. sz. átiratával, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál az 5259/26.02.2020. sz. alatt iktattak, közölték velünk a Dicsőszentmárton Municípium 

Helyi Tanácsának a 20/17.02.2020. sz. Határozatát, amellyel jóváhagyták a Dicsőszentmárton-i 

átszállító/szortírozó állomásnak a felszereléséhez tartozó javaknak a listájának a kiegészítését, a 

3025 nm-es földterülettel, amely az ingatlanhoz tartozik, és amelyet átutalnak Maros Megyének a 

köztulajdonába. 

A Maros megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemekre vonatkozó egyes 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 63/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, 
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módosítva voltak, 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 257, 259 és 261 pozíciói. 

Ugyanakkor, a Műszaki Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztály, 

a 3108/05.02.2020. sz. és a 4892/24.02.2020. sz. belső jegyzékekkel, a tudomásunkra hozta, hogy a 

257, 259 és 261 pozíciókba foglalt javak, amelyeket a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél 

– RK mozgási felületek és RESA (beleértve a hozzátartozó berendezéseket)” munkálatok keretébe 

kiviteleztek, egyes módosításokat szenvedtek, a megnevezésüket, azonosító elemeiket és leltári 

értéküket illetően. 

Mivel, a munkálatok befejezése utáni átvételkor, kijavításokat, kiegészítéseket és a 

dokumentációnak az átjavítását kérték, a végső pénzügyi kimutatásból megkapták a beruházásnak a 

reális értékét, szükség van a 257, 259 és 261 pozícióknak a módosítására. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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