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86-os számú határozat 

 

 

a Segesvári úton levő 1007 négyzetméter DE 1048 úttestnek Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése szabályozására 

 

 

    

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

           A Közterület-kezelő Igazgatóság keretében működő Jogi iroda révén a Polgármester által 

indítványozott 16978/1740/03.03.2021 számú Jóváhagyási referátumot a Segesvári úton levő 

1007 négyzetméter DE 1048 úttestnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való 

ideiglenes bejegyzése szabályozására vonatkozóan, 

A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 

jelentését, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• Az újraközölt 7/1996-os kataszteri és ingatlan-reklámozási törvény 41. cikkelye (5^1) 

bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

• A 7/1996-os kataszteri és ingatlan-reklámozási törvény 28. cikkelye (6) bekezdése; 

• A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000. 

számú törvény 80-81. cikkelyei;  

• A Polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es számú törvény 881. cikkelye, 898. 

cikkelye 4. pontja;  

•  a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 52/2003-as számú 

törvény 7. cikkelye (1)-(2) bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1), (2) bekezdése „b” és „c” betűje, a 286. cikkelye, a 139. 

cikkelye (1) bekezdése, (3) bekezdése „g” betűje, 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 Segesvári úton levő 1007 négyzetméter DE 1048 úttestnek 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzését, a 

mellékelt dokumentációnak megfelelően.  

 

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 Igazgatósággal.  

 

                                                                                                            Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 


