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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. június 25.-i 

96. számú HATÁROZAT 

A Nyárádremete község, Mikháza 5 sz. alatti építménynek, Maros megyének a köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16177/19.06.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

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

Tekintettel, a Maros Megyei Múzeum 1235/2020. sz. átiratára, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál 

a 12893/2020. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve, az állam és a közigazgatási területi egységek köztulajdonát alkotó tárgyi 

aktíváinak a működésből való kivonásának, leírásának és értékesítésének a folyamatát szabályozó 

112/2000. sz. Kormányrendeletet, 

Elemezve, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

361. cikkely előírásait, alátámasztva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

Polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2007. sz. Törvény 864. cikkellyel, 

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

(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a 287. cikkellyel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

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

megye, Nyárádremete község, Mikháza, 5 sz. alatt található ingatlan C2 építményének, amely az 

51673/Eremitu sz. telekkönyvbe van bejegyezve, a lebontásának és a felületének a 

felszabadításának az érdekébe. 

2. cikkely Az 1. cikkely tárgyát képező C2 építménynek az azonosító elemei, a jelen határozat 

szerves részét képező mellékletbe vannak foglalva. 

3. cikkely A Maros Megyei Múzeum megteszi a szükséges lépéseket az építmény felszámolási 

engedélyének a beszerzéséhez, betartva a törvényes előírásokat. 

Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét – Péter Ferenc urat, az ingatlannak az 

értékesítéséhez szükséges törvényes eljárásoknak a teljesítésére. 

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

Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉS, KÖZSZOLGÁLATI OSZTÁLY 

 

16177/19.06.2020. sz. 

X/D/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Nyárádremete község, Mikháza 5 sz. alatti építménynek, Maros megyének a köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A 2018. évbe, a Maros Megyei Múzeum, kérte egy ingatlannak a beszerzését – hagyományos 

gazdaság a Mikházi archeológiai ásatások szomszédságában, az interdiszciplináris kutatási központ 

kifejlesztésének az érdekébe. 

Az interdiszciplináris kutatási központnak a kifejlesztésének az érdekébe, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Mikházi interdiszciplináris kutatási központnak a kifejlesztésének az érdekébe, a 

Mikháza 5 sz. alatti ingatlannak a beszerzéséről szóló 125/2019. sz. Határozatával, beszerezték 

Maros megye köztulajdonába, a Maros megye, Nyárádremete község, Mikháza, 5 sz. alatti, 

51673/Eremitu sz. telekkönyvbe bejegyzett ingatlant. 

Utólag, a Maros Megyei Tanácsnak a Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros 

megyének a köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a 

meghatározására vonatkozó 8/2020. sz. Határozatával, meghatározták a Maros Megye 

köztulajdonába beszerzett ingatlannak a köztulajdonná nyilvánítását és kiegészítették a Maros 

Megyei Tanácsnak a 42/2001. sz. Határozatának a mellékletét, egy új pozíciónak a beiktatásával, a 

820. számúét, amelybe bele foglalták az „Interdiszciplináris kutatási központ”-ot – ingatlan, amely 

Maros megye, Nyárádremete község, Mikháza, 5 sz. alatt található, a következőkből áll: - C1 – 

Lakóház földszintű magassági rendszerrel, fából-földből építve, kő alapon, cseréppel fedve, 2 

szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 folyosó, 1 szoba és fedett terasz, 1936-ba építve, teljes felszíne 79 

nm, és C2 – Melléképület földszintű magassági rendszerrel, 1 raktár, 1 szín, 1936-ba építve, felülete 

46 nm, bejegyezve a 51673/Eremitu sz. telekkönyvbe, az 51673. sz. kataszteri szám alatt. 

A Maros Megyei Múzeum az 1235/20.05.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

12893/20.05.2020. sz. alatt iktattak, kéri a C2 építménynek Maros megyének a köztulajdonából a 

magántulajdonába való átutalását, a lebontásának és a helyének a felszabadításának érdekébe. 

A Múzeum megjegyzi a tényt is, hogy az épületnek – C2 építmény, nincs építészeti vagy történelmi 

értéke, valamint összedőlési veszélyben van. 

Az építménynek a felszámolási engedélyének a megszerzéséhez szükséges dokumentációnak az 

összeállításához, szükség van az épületnek az átutalására, a megyének a köztulajdonából a 

magántulajdonába, mivel a köztulajdon javai érinthetetlenek. 

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

szempontból nem megfelelőek, javasoljuk az átutalásukat Maros megye köztulajdonából a 

magántulajdonába, a lebontásuknak az érdekébe. 
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Figyelembe véve a fennebb bemutatott okokat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezete. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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