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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. január 26-i 

10. számú HATÁROZAT 

A marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan bizonyos 

helyiségeinek a Román Vöröskereszt Társaság számára történő ingyenes használatba adási idejének 

meghosszabbítására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 1217/19.01.2017. sz. Indokolását és a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Román Vöröskereszt Társaság Maros megyei fiókjának 10/2017. sz., a Maros 

Megyei Tanácsnál a 499/2017. sz. alatt iktatott átiratát, 

A Román Vöröskereszt Társaságra vonatkozó 1995. évi 139. sz. utólag módosított és kiegészített 

törvény 1. és 7. cikkelyeit, valamint az újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 124. 

cikkelyének előírásainak megfelelően,  

Figyelembe véve a köztulajdonra vonatkozó 1998. évi 213. számú törvényt és az újraközölt, utólag 

módosított és kiegészített 2009. évi 287. sz. Polgári törvénykönyv 874. cikkelyét, 

Az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 91. 

cikkely (1). bekezdés ”c” betűje és a 97. cikkely (1). bekezdése alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely megyei jogú városban, Mărăşeşti tér 13. sz. alatt fekvő 

ingatlanban található 54,30 nm hasznos felületű helyiségek ingyenes használatba adási időtartamának 

2018. január 31-ig való meghosszabbítását, a Román Vöröskereszt Társaság Maros megyei fiókja 

számára, tevékenysége folytatására. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben szereplő helyiségek be vannak azonosítva a jelen határozat szerves részét 

képező Mellékletben. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatósággal és a Román Vöröskereszt Társasággal, 

amelyek a végrehajtásáért felelnek. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma       
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  1217/19.01.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan bizonyos 

helyiségeinek a Román Vöröskereszt Társaság számára történő ingyenes használatba adási idejének 

meghosszabbításáról szóló határozattervezethez  

 

A marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti ingatlan Maros megye köztulajdonához és a Maros 

Megyei Tanács igazgatása alá tartozik. 

Az 1995. évi 139. számú törvény alapján létrehozták a jogi személyiséggel rendelkező közjogi, 

autonóm, nem kormányzati, apolitikus és non profit jellegű Román Vöröskereszt Társaságot. 

A fent megnevezett törvény 7. cikkelye előírja, hogy ez a Társaság „saját és a számára eddig 

kiosztott helyiségekben, valamint a helyi-, megyei- vagy Bukarest municípium tanácsai által 

rendelkezésére bocsátott lakóhelyiségekben folytatja tevékenységét és ugyanolyan védelmi 

intézkedésekben részesül, mint amelyeket a törvény a közintézmények részére meghatároz”.  

A törvényi előírások figyelembe vételével a Maros Megyei Tanács 2015. évi 1. sz. határozatával 

jóváhagyta a marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatt fekvő ingatlanban található 54,30 nm 

hasznos felületű helyiségek ingyenes használatának meghosszabbítását a Román Vöröskereszt 

Társaság Maros megyei kirendeltsége számára, ennek működése céljából.  

Mivel ezeknek a helyiségeknek a jóváhagyott ingyenes használati ideje folyó év január végén lejár, 

a Román Vöröskereszt Társaság Maros megyei kirendeltsége 10/10.01.2017. sz. átiratában kéri a 

szóban forgó helyiségek ingyenes használati időtartamának meghosszabbítását.  

Figyelembe véve a bemutatott tényeket, javasoljuk a határozat Mellékletében azonosított helyiségek 

ingyenes használati idejének meghosszabbítását a Román Vöröskereszt Társaság Maros megyei 

kirendeltsége javára, 2018.01.31-ig. 

Megjegyezzük továbbá, hogy az ingyenes használati jogot 2018. 01. 31. előtt is vissza lehet vonni 

abban az esetben, ha az illető helyiségekre szüksége lesz a megyei hatóságnak, saját 

tevékenységéhez, alárendelt intézményei számára vagy megyei közérdekű projektek megvalósítása 

céljából. 

Mindezek ismertetése után megvitatásra és jóváhagyásra javasoljuk az indokoláshoz mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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