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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

10712/24.04.2020. sz.  

2020. _________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros megye köztulajdonába beszerzett, Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlanra 

vonatkozó, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10690/24.04.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály 

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

Tekintettel, az egy ingatlan beszerzésének egyes intézkedéseinek a jóváhagyására vonatkozó 

31/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat előírásaira, a 496/18.03.2020. sz. alatt hitelesített 

Adásvételi szerződésre, a 127896/Târgu Mureș Telekkönyvre és a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 13242/07.04.2020. sz. átiratára, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 9610/09.04.2020. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 297. és az utána következő cikkely, valamint az utólag 

módosított és kiegészített, a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 858. cikkely 

863. cikkely „a” betű és 867-868 cikkely előírásait, 

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

(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Megyei közérdekűvé nyilvánítja, a szociális támogatás rendeltetésű, terület és 

építményből álló ingatlant, Maros megye, Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti 

Bentlakásos típusú központ, amely be van jegyezve a 127896/Târgu Mureș Telekkönyvbe, a 

4713/2/2/2/2/1 kataszteri szám alatt, a jelen határozat szerves részét képező Mellékletbe foglalt 

azonosító elemekkel. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja az 1. cikkelybe foglalt ingatlan, Maros Megyének a köztulajdonába való 

foglalását. 

(2) Az utólag kiegészített 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal elsajátított, Maros 

Megyének a köztulajdonát alkotó javaknak a leltárát kiegészítik, annak értelmében, hogy az I. 

„Ingatlan javak” szakaszban, a 822. pozíció után beiktatnak egy új pozíciót, a 823. sz. alatt, amely a 

jelen határozat mellékletének a tartalmát kapja. 

3. cikkely (1) Az 1. cikkelyben említett ingatlan ügykezelési jogát, átruházzák a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra, amely a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 
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intézmény, a bentlakásos típusú szociális támogatási szolgáltatásoknak a fejlesztésének az 

érdekébe. 

(2) Az ügykezelési jogot, a telekkönyvbe a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság fogja bejegyeztetni, a jelen okirat dátumától 30 napos határidőn belül. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, 

valamint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

   

10690/24.04.2020. sz. 

IX/B/1 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye köztulajdonába beszerzett, Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlanra 

vonatkozó, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint partner, bevezeti a ”VENUS – 

EGYÜTT EGY BIZTONSÁGOS ÉLETÉRT!” projektet, amelyet az EURÓPAI SZOCIÁLIS 

ALAPBÓL finanszíroznak, a Humántőke Operatív Program (POCU) 2014-2020 keretében, a 

POCU/465/4/4/128038/04.03.2019. sz. Finanszírozási szerződés alapján, amelyet az Európai 

Alapok Minisztériuma és a Nők és a Férfiak közötti Esélyegyenlőségi Nemzeti Ügynökség között 

kötöttek meg. 

Az egy ingatlan beszerzésének egyes intézkedéseinek a jóváhagyására vonatkozó 31/2020. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal, a megyei közhatóság plénuma jóváhagyta, az Ingatlan 

értékelési jelentését, a Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlannak Maros Megye 

köztulajdonába való beszerzését, 389.634 lej értékbe, amely 81.000 eurót képez, a Román Nemzeti 

Banknak a 2020.03.02.-i árfolyama szerint (4.8103 lej/euro), szocális támogatás rendeltetéssel és 

meghatalmazta Miklea Hajnal Katalin asszonyt, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a vezérigazgatóját, hogy teljesítse a törvényes eljárást az ingatlan beszerzésének 

és az adásvételi szerződésnek az aláírásának az érdekébe. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 13242/07.04.2020. sz. átirattal, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9610/09.04.2020. sz. alatt iktattak, kéri a Marosvásárhely, 

Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlan ügykezelési jogának az átruházását, amelynek értelmében 

megküldte a 496/18.03.2020. sz. alatt hitelesített adásvételi szerződést és a 127896/Târgu Mureș sz. 

telekkönyvi kivonatot. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, szükség van a Maros Megye köztulajdonába beszerzett 

ingatlannak a közmegterhelésének a meghatározására, a Maros Megyei Tanács 42/2001. sz. 

Határozatának a mellékletének a kiegészítésére, a 823. sz. pozíciónak a beiktatásával, amelybe bele 

legyen foglalva a Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlan és az ügykezelésének a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a részére való átruházására. 

A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a Maros megye köztulajdonába 

beszerzett, Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlanra vonatkozó, egyes 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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