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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. május 30.-i 

58. számú HATÁROZAT 

A Maros ECOLECT közösségi fejlesztési társulás részére, a Marosvásárhely municípium, 

Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek, az ingyenes használati jogának az 

engedélyezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12353/24.05.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Kiszolgálási Beszerzési Szolgálatának a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a „MAROS ECOLECT” Közösségi Fejlesztési Társulásnak az 1035/23.04.2019. 

sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9790/23.04.2019. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867. 

cikkely és 874. cikkely és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 124. cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján,  

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Marosvásárhely municípium Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanban 

levő, egyenként 21,28 nm-es két helyiségnek az ingyenes használatba adását, 1 éves időszakra, a 

„MAROS ECOLECT” Közösségi Fejlesztési Társulásnak, irodai rendeltetéssel. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett helyiségeknek az azonosító elemei, a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletben vannak bemutatva. 

2. cikkely A „MAROS ECOLECT” Közösségi Fejlesztési Társulás a saját költségvetéséből fogja 

állni a használt helyiségeknek a karbantartási és működtetési kiadásait. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

„MAROS ECOLECT” Közösségi Fejlesztési Társulásnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KISZOLGÁLÁSI-BESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

  12.353/24.05.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros ECOLECT közösségi fejlesztési társulás részére, a Marosvásárhely municípium, 

Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek, az ingyenes használati jogának az 

engedélyezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

A „MAROS ECOLECT” Közösségi Fejlesztési Társulás, Maros megye területéről, tagként részt 

vevő közigazgatási területi egységeknek az együttműködési és kooperációs szerve, amelyet az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény, 

az utólag módosított és kiegészített, 51/2006. sz. Közhasznú közösségi szolgáltatások törvény, az 

utólag módosított és kiegészített, a Településeknek a köztisztasági szolgáltatásainak a törvényének 

és a 246/2005. sz. Törvénnyel, módosításokkal és kiegészítésekkel, jóváhagyott, a társulásokra és 

alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. Kormányrendelet, előírásai alapján volt alapítva és 

megszervezve. 

A „MAROS ECOLECT” Közösségi Fejlesztési Társulás, polgári jogi és közhasznú jogi személy, a 

törvény hatálya szerint. 

A társulást, a tagságot alkotó közigazgatási területi egységeknek a hatáskörük alatt levő 

településeknek a köztisztasági szolgálatának a létrehozásának, megszervezésének, szabályozásának, 

finanszírozásának, működtetésének, felügyeletének és ügykezelésének a céljából alapították, 

valamint egyes zonális és regionális közberuházási tervezetnek a közös megvalósításáért, amelyeket 

a hozzátartozó közhasznú rendszereknek, esetenként, a létrehozására, modernizálására és/vagy 

fejlesztésére címeztek. 

Az 1035/23.04.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9790/23.04.2019. sz. alatt 

iktattak, a „MAROS ECOLECT” Közösségi Fejlesztési Társulás, kéri a megyei közhatóságtól, két 

helyiségnek a rendelkezésre való bocsátását, a Városháza utca 2 sz. alatti közigazgatási épületben 

találhatók közül. 

Tekintettel a fennebb megjegyzettekre, javasoljuk a Városháza utca 2 sz. alatti közigazgatási 

épületben, a II. emeleten található, egyenként 21,28 nm felületű két helyiségnek a rendelkezésre 

bocsátását. 

Az ADI „MAROS ECOLECT”, az általa használt helyiségeknek a karbantartási és működési 

költségeivel kapcsolatos kiadásokat a saját költségvetéséből fogja állni. 
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Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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