MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. április 17.-i
39. számú HATÁROZAT
A Maros Megyei Könyvtárnak a részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti
ingatlannak egy helyiségének ingyenes használati jogának az engedélyezésére vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8953/12.04.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalat Irányítási Osztályának a szakjelentését,
a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a Maros Megyei Könyvtárnak a 196/01.04.2019. sz. átiratát, amelyet a Maros
Megyei Tanácsnál a 7830/01.04.2019. sz. alatt iktattak,
Tekintettel, a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvényre, valamint az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz.
Törvény 867. és 874. cikkelyre és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a
helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 124. cikkelyre,
Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91.
cikkely (1) bekezdés c) betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja ingyenes használatba adását, 2 éves periódusra, a Marosvásárhely
municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlan, egy 183,82 nm-es helyiségének, a Maros Megyei
Könyvtárnak a részére, olvasó terem rendeltetéssel.
(2) Az (1) bekezdésben említett helyiség azonosító elemei, a jelen határozat szerves részét képező
mellékletben vannak bemutatva.
2. cikkely Az ingyenes használati jognak a gyakorlásának az ideje alatt a Maros Megyei Könyvtár,
megengedi az adminisztratív jellegű tevékenységeknek a lebonyolítását, a törvényesen szervezett
választási folyamatok alkalmával.
3. cikkely A Maros Megyei Könyvtár, a saját költségvetéséből fogja állni, az általa használt
helyiségre vonatkozó fenntartási és működtetési kiadásokat.
4. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a Maros
Megyei Könyvtárnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY

8953/12.04.2019 sz.
VI/D/1 akta

INDOKOLÁS
A Maros Megyei Könyvtárnak a részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti
ingatlannak egy helyiségének ingyenes használati jogának az engedélyezésére vonatkozó
határozattervezethez
A Maros Megyei Könyvtár, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmény, amely a
George Enescu utca 2 sz. alatti ingatlanban fejti ki tevékenységét, ingatlan, amely Maros Megyének
a köztulajdonának a része és a Maros Megyei Múzeumnak az ügyintézése alatt áll.
Jelenleg, ebben az ingatlanban folyamatban van a „Kultúrpalota felújítása” Projekt, amelynek a
keretében a jellegzetes célkitűzések a Kultúrpalota történelmi műemléknek a felújítása, annak a
tartós értékesítése, a turisztikai és kulturális képességének a népszerűsítése.
A projektben meghatározták egy sor belső és külső javítását az illető ingatlannak, a belső javítások
keretében pedig javítások vannak meghatározva a Megyei Könyvtárnak a lépcsőházánál is, amely
esetben ezen intézmény felé nehézkes a bejárás.
A 196/2019. sz. átirattal, a Maros Megyei Könyvtár a tudomásunkra hozza, hogy a folyamatba levő
munkálatok miatt, az olvasó közönségnek az olvasó terembe való belépését fel kell függeszteni, az
állványoknak a felállítása által okozott kellemetlenség miatt, a zaj miatt, valamint a munkálatnak a
kivitelezője által, a munka frontnak a létrehozásának a szükségessége miatt.
Tekintettel a fentebbiekre, kéri a megyei közhatóságtól, egy új helyiségnek a rendelkezésre
bocsátását, az olvasó teremnek a működésének az érdekébe, azaz a 183,82 nm felületű helyiségnek,
amely a Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak a földszintjén található, olvasó terem rendeltetéssel.
A Maros Megyei Könyvtár, a saját költségvetéséből fogja fedezni az általa használt helyiségre
vonatkozó karbantartási és működési költségeket,
Figyelembe véve az előbb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetet.
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