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2018. szeptember 27.-i 

111. számú HATÁROZAT 

Egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 

Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20032/20.09.2018. sz. Indokolását, a Jogügyi 

Szolgálatnak a Jogi szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 Marosvásárhely, 

600780/24.08.2018. sz. átiratra, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Speciális Kommunikációs Szolgálat 

szervezésére és működésére vonatkozó 92/1996. sz. Törvény 1. cikkely (1) bekezdés előírásait, 

megerősítve a törvénynek az 1 Melléklet 5 pont által, valamint a Polgári törvénykönyv 2146. 

cikkelynek az előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d) betű, (2) bekezdés d) betű és a 97. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – 

UM 0952 Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek a megkötését, a jelen határozatnak a 

szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat – a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 1. 

cikkelyben jóváhagyott haszonkölcsön szerződést. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Speciális Telekommunikációs Szolgálatnak – UM 0952 

Marosvásárhely, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-nak és a Gazdasági 

Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

  20032/20.09.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 

Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A 600780/24.08.2018. sz. átirattal, amelyet a 19088/06.09.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – 0952-s Katonai Egység Marosvásárhely, 

kérte a Maros Megyei Tanácstól, egy haszonkölcsön szerződésnek a megkötését, a Marosvásárhely-

i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-nak használatba adott egyes anyagi javaknak, a használásának a 

céljával – kettő telefon készülék, hogy használhassa a speciális telekommunikációs és 

együttműködési szolgáltatásokat és/vagy más ehhez kapcsolódó szolgáltatást. 

Az utólag módosított és kiegészített, a Speciális Kommunikációs Szolgálat szervezésére és 

működésére vonatkozó 92/1996. sz. Törvény 1. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a Speciális 

Kommunikációs Szolgálat, az a jogi személyiséggel rendelkező központi szakszerv, amely a 

speciális telekommunikációs tevékenységek szervezését, vezetését, lebonyolítását, ellenőrzését és 

irányítását  végzi, a Romániai közhatóságok részére és más az 1. sz. melléklet által előírt 

felhasználók részére. 

Ezek szerint, ennek a törvénynek az 1. sz. Mellékletbe előírt felhasználók között, az 5. pontba 

szerepel a központi és helyi közigazgatás is, valamint az annak alárendelt, az ügykezelése vagy 

hatósága alatt levő egységek, amelyek nemzeti közérdekű tevékenységet folytatnak. 

Másrészt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű és (2) bekezdés ”d” betű 

előírásainak értelmébe, a Maros Megyei Tanács, Maros Megye nevébe, a kereskedelmi 

társaságoknál és az önálló ügyvitelű vállalatoknál, a tulajdonában levő részvényeknek megfelelően, 

gyakorolja az összes jogait és kötelességeit. Így, a jóváhagyásnak alá vetett szerződésnek a 

haszonkölcsönvevői minősége csak a Maros Megyei Tanácsnak lehet, a javakat a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. fogja használni, amely jóllehet a Maros Megyei Tanács hatósága alatt 

van, nem végez nemzeti érdekű tevékenységet. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, javasoljuk jóváhagyásra, egy a Maros Megyei Tanács és a 

Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 Marosvásárhely közötti haszonkölcsön 

szerződésnek a megkötését, a mellékelt határozatterv szerint. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 20033/20.09.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

 

 

 

SZAK- ÉS JOGI JELENTÉS 

Egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 

Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 20032/20.09.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet, 

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 jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A közigazgatási okiratnak a szabályozási tárgyát egy haszonkölcsön szerződésnek a megkötése 

alkotja, amellyel a haszonkölcsönadó ingyenes jogcímmel kölcsönadja a haszonkölcsönvevőnek a 

szerződésnek az 1. sz. Mellékletébe foglalt javakat, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér 

Ö.Ü.V. keretében való használatuk céljából, hogy részesüljön a speciális telekommunikációs 

szolgálatnak a szolgáltatásaiból és/vagy más kapcsolódó szolgáltatásokból, amelyeket a Speciális 

Telekommunikációs Szolgálat által van szolgáltatva, a törvény szerint. 

A Polgári törvénykönyvnek a 2146. cikkely előírásai szerint, ”a haszonkölcsön az az ingyenes 

jogcímű szerződés, amellyel az egyik fél, akit haszonkölcsönadónak neveznek, átad egy ingó vagy 

ingatlan javat a másik félnek, akit haszonkölcsönvevőnek neveznek, hogy használja ezt a javat, azzal 

a kötelességgel, hogy azt visszaszolgáltassa egy bizonyos idő után”. 

A Speciális Telekommunikációs Szolgálat – az utólag módosított és kiegészített, a Speciális 

Kommunikációs Szolgálat szervezésére és működésére vonatkozó 92/1996. sz. Törvény 1. cikkely 

(1) bekezdés előírásai szerint, az a jogi személyiséggel rendelkező központi szakszerv, amely a 

speciális telekommunikációs tevékenységek szervezését, vezetését, lebonyolítását, ellenőrzését és 

irányítását  végzi, a Romániai közhatóságok részére és más az 1. sz. melléklet által előírt 

felhasználók részére. 

Ezek szerint, ennek a törvénynek az 1. sz. Mellékletbe előírt felhasználók között, az 5. pontba 

szerepel a központi és helyi közigazgatás is, valamint az annak alárendelt, az ügykezelése vagy 

hatósága alatt levő egységek, amelyek nemzeti közérdekű tevékenységet folytatnak. 

Mivel a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. nem folytat nemzeti közérdekű 

tevékenységet, a jogi előírások betartásának érdekébe, szükség van arra, hogy ennek a 

haszonkölcsön szerződésnek a megkötése a megyei közhatósággal történjen, amely ugyanakkor a 

haszonkölcsönbe adott javaknak a végső felhasználójának a felettes közhatósága is. 
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Egyébként, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatási 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, valamint a (2) bekezdés ”d” betű 

rendelkezései szerint, a Maros Megyei Tanács gyakorolja Maros Megyének a nevébe, a 

kereskedelmi társaságoknál vagy önálló ügyvitelű vállalatoknál birtokolt részesedéseknek 

megfelelő összes jogokat és kötelességeket. 

Ebbe a kontextusba, a Maros Megyei Tanácsnak haszonkölcsönvevői minősége lehet, a 

jóváhagyásnak alávetett szerződésben. 

A jóváhagyásnak alávetett szerződés 3.3 cikkely előírásai szerint, a kölcsönadásnak a tárgyát 

képező javaknak az átadása, átvételi átadási jegyzőkönyv alapján történik, amelyet az érvénybe 

lépéstől 5 napon belül kötnek meg, közvetlen a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-tal. 

Elemezve a jóváhagyásnak alávetett szerződésnek záradékait, úgy értékeljük, hogy az betartja és 

tükrözi a jogi és szerződési rendelkezéseket, amelyek értelmébe fognak megkötni, valamint 

belefoglaltatik az aláíró feleknek a törvényes hatáskörükbe és a tevékenységi körükbe. 

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

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

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d”  

betű és a (2) bekezdés ”d” betű előírásaira vonatkoztatva, úgy ítéljük, hogy egy a Maros Megyei 

Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 Marosvásárhely közötti 

haszonkölcsön szerződésnek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá 

lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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