MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. július 30.-i
116. számú HATÁROZAT
A Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak
egyes intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 19647/23.07.2020. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a
Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi
Kormányrendelet 349. cikkely előírásait,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1)
bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
I. cikkely A Maros Megyei Tanács 170/2017. sz. Határozatának a melléklete módosul és az 1. sz.
mellékletbe foglaltak lesz a tartalma.
II. cikkely A Maros Megyei Tanács 2/2018. sz. Határozatának a melléklete módosul és a 2. sz.
mellékletbe foglaltak lesz a tartalma.
III. cikkely A Maros Megyei Tanács 89/2018. sz. Határozatának az 1. cikkelye módosul és a
következő lesz a tartalma:
”Jóváhagyja a Marosvásárhely municípium Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanban levő, 3. emeleti,
25,46 nm-es helyiségnek az ingyenes használatba adását, 5 éves periódusra, az „Ecolect Mureş”
Közösségek közötti Fejlesztési Társulás részére, a tevékenységének az elvégzésének az érdekébe”.
IV. cikkely A helyiségeknek az azonosító elemei a 3. mellékletben vannak bemutatva.
V. cikkely Az 1-3 mellékeltek a jelen határozat szerves részei.
VI. cikkely A jelen határozatot közlik a Marosvásárhely Metropolisz Övezet Társulás, az
AGERPRES Nemzeti Sajtóügynökség és az „Ecolect Mureș” Közösségfejlesztési Társulás részére
és a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a
végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLATI OSZTÁLY

19645/23.07.2020. sz.
X/D/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak
egyes intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan
A marosvásárhelyi Városháza u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan, P+F+3E-es épület és 3209 nm telek
(belső udvar és parkoló), a marosvásárhelyi telekkönyvben 123209/Tîrgu Mureş számmal
bejegyezve, helyrajzi száma: 753/2/4, 753/2/5, 753/2/6, 753/2/7/1, 756/2/1, 757/2/1, 824/1/1, 825/1,
826/a, 826, 827, 828/1, kataszteri száma pedig 123209, közös épületet alkot a Közigazgatósági
Palotával, amelyben a Maros Megyei Tanács folytatja a tevékenységét.
Ebben az ingatlanban folytatják tevékenységüket a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt
intézmények, valamint különböző nem kormányzati jellegű, patrimoniális cél nélküli, közhasznú
egyesületek.
A Maros Megyei Tanácsnak a 170/2017. sz., 2/2018. sz. és 89/2018. sz. Határozataival, a
Marosvásárhely Metropolisz Övezet Társulás, az AGERPRES Nemzeti Sajtóügynökség és az
„Ecolect Mureș” Közösségfejlesztési Társulás részére bocsátottak helyiségeket, a működésüknek az
érdekébe.
Az elkövetkező időszakba, az illető ingatlanban, javítási és belső kiépítési munkálatokat fognak
végezni, amelyek a fent említett társulások és entitások által lefoglalt helyiségeket is érintik, ebben
az esetben szükség van a tevékenységüknek az áthelyezésére más helyiségekbe, hogy a munkálatok
által érintett helyiségek tehermentesítődjenek.
Ugyanakkor, a Marosvásárhely Metropolisz Övezet Társulás a tudomásunkra hozza, hogy egy
kisebb felületű helyre van szüksége, a pillanatnyilag használt két helyiség helyett.
Következésképpen, a tevékenységét áthelyezik egy egyetlen helyiséggel rendelkező helyre.
Figyelembe véve a fennebbieket, szükség van egyes intézkedéseknek a meghatározására, a Maros
megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanra.
A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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