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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. december 21.-i 

189. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, 

egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az 

idejének a meghosszabbításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.596/15.12.2017. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Múzeumnak a kérését, a 18451/2017. sz. átiratban, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre 

vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. sz. cikkelyének az előírásait,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betűje és a 97. cikkelyének rendelkezéseinek 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az ingyenes használatba adását, a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti 

ingatlanban levő, 126,86 nm felületű, egyes helyiségeknek, a Maros Megyei Múzeum részére, a 

„Római limes digitalizálása. Marosvécs Sóvárad szakasz.” projektnek a kivitelezéséhez, 2019. 

december31.-ig.  

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27.596/15.12.2017. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, 

egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az 

idejének a meghosszabbítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 8/2014. január 30. sz. Határozatával, ingyenes használatba adtak a 

Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanból (volt Park Szálóda) 6 szobát, 126,86 nm 

összfelülettel, a Maros Megyei Múzeumnak a részére, a „Római limes digitalizálása. Marosvécs 

Sóvárad szakasz.” projektnek a kivitelezéséhez. 

A Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatt, a megye köztulajdonához tartozó található ingatlan 

helyiségeinek, az ingyenes használatba adási idejének a meghosszabbítására vonatkozó 42/2015. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták az ingyenes használatba adás idejét 2017. 

december 31.-ig. 

A Maros Megyei Múzeum a tudomásunkra hozza, hogy a projekt futam idejét meghosszabbították 

2019.12.31.-ig, ezen okból kifolyólag, kéri az ingyenes használatba adásnak a meghosszabbítását, a 

projekt szakemberei által elfoglalt szobákra, egészen addig a dátumig. 

A fentebbiek értelmébe, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

  27.597/15.12.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, 

egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az 

idejének a meghosszabbítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 8/2014. január 30. sz. Határozatával, engedélyeztek a Maros Megyei 

Múzeumnak, ingyenes használatra, 6 szobát 126,86 nm összterülettel, a Marosvásárhely, Városháza 

utca 2 sz. alatti (volt Parc szálóda) ingatlanból, a „Római limes digitalizálása. Marosvécs Sóvárad 

szakasz” projektnek a kivitelezésére. 

A projektet, amelynek az értéke több mint 1 millió lej, a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium 

finanszírozza, az eredeti lebonyolítási ideje pedig 2013. szeptember 1 – 2015. november 30. közötti. 

A Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye 

köztulajdonához tartozó ingatlan helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeumnak, ingyen használatba 

adásának, az időtartamának a meghosszabbítására vonatkozó 42/2015. sz. Határozatával, 

jóváhagyták a helyiségnek az ingyenes használatba adásának az időtartamát, 2017. december 31.-ig 

A Maros Megyei Múzeum a tudomásunkra hozza, a Maros Megyei Tanácsnál a 18451/2017. számú 

átiratban, hogy a projektnek a lebonyolítási idejét meghosszabbították 2019.12.31.-ig, ebből az 

okból pedig kérik a projekt szakemberei által elfoglalt szobáknak az ingyenes használatba adásának, 

az idejének a meghosszabbítását addig a dátumig. 

Megjegyzendő a tény, hogy a Megyei Múzeum már biztosította a szobáknak a megfelelő 

bebútorozását, berendezés, amely meg marad közhasználatra a projekt befejezése és a helyiségek 

felszabadítása után is. 

Figyelembe véve a projektnek az újító jellegzetességét, a tudományágak közötti nemzetközi 

kommunikációnak és együttműködésnek a bátorítását, ami a katonai lelőhelyek kutatására 

vonatkozik, a romai limesek keretébe, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 27603/15.12.2017 sz. 

VI/A/3 akta 

 

JELENTÉS 

A Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, 

egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az 

idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által kezdeményezett határozattervezetet, a 

27596/15.12.2017. sz. indokolással és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási 

osztálynak a jelentésével,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen határozatnak az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlan Maros Megye köztulajdonához tartózik, a 

108/2008. sz. Határozattal, bele van foglalva Maros Megyének az ingatlanjainak a leltárába és a 

123209/Tîrgu Mureş számú telekkönyvbe van feltüntetve. 

A Polgári törvénykönyv VI Címének „A köztulajdon” II. fejezetébe szabályozott köztulajdonnak 

megfelelő egyik dologi jog, az ingyenes címmel való használati jog. Így, ennek a jogszabálynak a 

874. cikkely (1) bekezdés szabályozza a köztulajdon javainak az ingyenes címmel való használati 

jognak az engedélyezésének a lehetőségét, meghatározott időre, a közhasznú intézményeknek a 

javára. 

Tekintetbe véve, ezeket a jogi rendelkezéseket, a Maros Megyei Tanácsnak a 8/2014. január 30.-i 

Határozatával, engedélyezték a Maros Megyei Múzeumnak, a Marosvásárhely, Városháza utca 2. 

sz. (volt Parc szálloda) alatti ingatlanból egyes helyiségeknek az ingyenes használatát, a „Római 

limes digitalizálása. Marosvécs – Sóvárad szakasz” projektnek a kivitelezésére, 2015. november 

30.-ig, időtartam, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak a 42/2015. sz. Határozatával 

meghosszabbítottak 2017.12.31.-i dátumig. 

A határozattervezethez csatolt okiratokból, azaz a Maros Megyei Múzeumnak a 18451/2017. sz. 

alatt iktatott átiratából, kitűnik, hogy a projektnek a kivitelezési határidejét meghosszabbították a 

2019.12.31.-i dátumig. 

A Maros Megyei Múzeum – az újraközölt, 311/2003. sz. a Múzeumok és közgyűjtemények 

törvénye 2. cikkely „a” betűjébe foglalt meghatározás szerint, egy a társadalom szolgálatában levő, 

közjogi, kulturális intézmény, amely az emberi közösségek, valamint a környezetünk létezésének és 

fejlődésének az anyagi és spirituális bizonyítékait gyűjti, megőrzi, kutatja, restaurálja, közli és 

állítja ki, az ismerés, oktatás és kikapcsolódás céljából. A lebonyolított projekttel, amelynek a célja 

a katonai maradványok kutatása a római limes keretébe, az intézmény teljesíti a fennebb idézett 

jogszabály 4. cikkelyével megállapított egyik szerepkörét. 
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A használati jognak a meghosszabbítását javasoló jelentésben, megállapítják, egyrészt, hogy a 

Maros Megyei Múzeum – amelynek a javára engedélyezték a használati jogot ingyenes címmel, egy 

megyei érdekeltségű kulturális közintézményt, más részt, az engedélyezésnek az időtartama 

meghatározott, ezzel pedig teljesítve vannak a Polgári törvénykönyv 874. cikkely (1) bekezdés által 

határozottan kikötött követelmények. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betűje előírásainak értelmébe, a Maros Megyei 

Tanács a megye vagyonának a kezelésére vonatkozó feladatkört gyakorol. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 80-82. cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el, a 6. cikkely (3) 

bekezdéshez viszonyítva, összevetve a 30. cikkellyel. 

A fent bemutatottak szempontjából, a Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, 

Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, 

ingyenes használatba való adásának, az idejének a meghosszabbítására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni a Maros Megyei Tanácsnak az ülésének, megvitatásra és 

jóváhagyásra. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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