
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

65-ös számú határozat 

 

 

a legeltetési szabályzat elfogadására a Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonát 

képező legelők esetében  

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve:  

a) A Földhivatal és a Mezőgazdasági Nyilvántartó révén a Polgármester által kezdeményezett, 

2020. február 14-i, 10088 számú Jóváhagyási referátumot, a legeltetési szabályzat elfogadására a 

Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonát képező legelők esetében,  

b) A Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően :   
A 34/2013-as sürgősségi kormányrendelet 9. valamint további cikkelyeinek alapján, az állandó 

jellegű legelők adminisztrálására vonatkozóan, valamint a 18/1991-es Földalap Törvényének 

módosítását és kiegészítését illetően, a 44/2018-as törvény módosításaival, az 1064/2013-as 

kormányhatározat előírásaival – a 34/2013-as sürgősségi kormányrendelet, utólag módosított 

módszertani normáinak alkalmazását illetően, továbbá a 407/2013-as rendeletet a legelőnek használt 

területek koncessziós/bérbeadási szerződéseinek jóváhagyását illetően a községek, városok és 

municípiumok köz- és magánterületein, illetve as 544/2013-as, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Minisztérium által kiadott rendeletet figyelembe véve, a hektáronkénti optimális állatlétszámmal, 

továbbá a 2009. július 17-i 287-es, polgári törvénykönyvre vonatkozó újraközölt és módosított 

törvényt, valamint a jogszabályokat kidolgozó technikai normákra vonatkozó 24/2004-es számú 

újraközölt törvény, a közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó újraközölt 52/2003-as 

számú törvény alapján, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 196. cikkely (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkely (1) 

bekezdése „a” betűje előírásai, 

 

 

Elhatározza:  

 

1.   cikkely. Jóváhagyják a Marosvásárhely municípium magánterületein levő 

legelők használatának szabályzatát, amelyet belefoglaltak a jelen határozat részét képező 

mellékletbe. 

             

2. cikkely.  A legelőnek használt területek bérbeadása közvetlen odaítélés útján történik. 

 

3. cikkely:  Felhatalmazzák Marosvásárhely Polgármesterét, hogy írja alá a Marosvásárhely 

municípium magántulajdonában levő legelők bérbeadási szerződését.  

 



4. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével a Marosvásárhelyi Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Földalapi és mezőgazdasági nyilvántartó osztály révén.  

 

5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a közigazgatási 

bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

  

          6. cikkely: Jelen határozat közlik a Földalapi és mezőgazdasági nyilvántartó osztállyal. 

 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


