
 

  

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

2021. június 22-i 

214-es számú határozat 

 

 

 

a Marosvásárhelyen található 13050 négyzetméteres ingatlan felosztására, amelyet a 

132557 szám alatt telekkönyveztek 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a) A Közterület-kezelő Igazgatóság – Jogi iroda révén a Polgármester indítványozta 

41886/4650/08.06.2021 számú Jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhelyen található 

13050 négyzetméteres ingatlan felosztására, amelyet a 132557 szám alatt 

telekkönyveztek, 

b) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.06.16-i 44.273 

számú szakjelentését, 

c) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 

jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A polgári törvénykönyv 879. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése, (5) bekezdése; 

• A kataszteri és telekkönyvi nyilvántartásba való véleményezésre és felvezetésre 

vonatkozó szabályzatot jóváhagyó 700/2014-es számú rendelet 132. cikkelye (1) bekezdése; 

• A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 

2000.03.27-i 24. számú törvény 80-81. cikkelyei;  

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1), (2) bekezdése „c” betűje, (14) bekezdése, a 139. cikkelye (1) 

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

előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhelyen található 13050 négyzetméteres ingatlan 

felosztását, amelyet a 132557 szám alatt telekkönyveztek, az alábbiak szerint:  

- a 141935 szám alatt telekkönyvezett ingatlan, 12342 négyzetméter; 

- a 141936 szám alatt telekkönyvezett ingatlan, 708 négyzetméter; 

 

2. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelő Igazgatóság révén. 

 

3. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 



 

4. cikkely: Jelen határozatot közlik a Közterület-kezelő Közszolgálattal. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László  

 

 

 

 

(A határozatot 18 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 


