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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. február 25.-i 

28. számú HATÁROZAT 

Marosvásárhely municípium, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó 

ingatlan, egy helyiségének ingyenes használatba adásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4679/2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a Gazdasági 

igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 4710/2021. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 4736/2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség – Logisztikai szolgálat 

227388/05.02.2021. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 3878/11.02.2021. sz. alatt 

iktattak, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 287. cikkely „b” betűre, 297. cikkely (1) bekezdés „d” 

betűre, alátámasztva a 349-353 cikkelyekkel, valamint az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt Polgári Törvénykönyv 874. cikkelyre, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a (4) bekezdés ”b” betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a Marosvásárhely municípium, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti 

ingatlanban található 59,04 m2 hasznos felületű, helyiségnek ingyenes használatba adását, 3 éves 

periódusra, a Maros Megyei Rendőr Felügyelőségnek a részére, a sajátos tevékenységük 

lebonyolításának az érdekébe. 

(2) Az (1) bekezdésben említett helyiségek azonosító adatai, a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletben vannak bemutatva. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett helyiségnek az átadása – átvétele, a Maros Megyei Tanács és a 

Maros Megyei Rendőr Felügyelőség között megkötött jegyzőkönyv alapján történik, a jelen 

határozat elfogadásától 15 napos határidőn belül. 

3. cikkely A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség, az 1. cikkely tárgyát képező helyiségnek a 

karbantartási és megőrzési költségeit, a saját költségvetéséből fogja állni. 

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

Maros Megyei Rendőr Felügyelőségnek, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

  4679/19.02.2021 sz. 

X/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Marosvásárhely municípium, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó 

ingatlan, egy helyiségének ingyenes használatba adásáról 

 

Egyes javak a Bukarest Municípium Általános Tanácsának, megyei és helyi tanácsoknak 

igazgatásába, a közigazgatási területi egységek köztulajdonába, a Közigazgatási és 

Belügyminisztérium igazgatásából, az állam köz vagy magántulajdonából való átadására vonatkozó 

2344/2004. sz. Kormány Határozattal, átkerült az állam tulajdonából a Közigazgatási és 

Belügyminisztérium igazgatásából, Maros megye köztulajdonába és a Megyei Tanács igazgatásába, 

a Marosvásárhely, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlannak egy része, azaz 26 szoba 456,38 m
2
 

felülettel, ami az egész épület hasznos felületének a 24,8%-át teszi ki. 

A megyei közhatóság, a 169/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal és a 199/2016. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyta ingyenes használatba adását, a Călăraşilor utca 26-28. sz. 

alatti ingatlan, III. szintjén található három szobából álló helyiséget, 59,04 nm-es felülettel, a Maros 

Megyei Rendőr Felügyelőségnek, a sajátos tevékenységeinek a lebonyolításának az érdekébe. 

Mivel a fennemlített helyiség ingyenes használatba adásának a határideje lejárt, a Maros Megyei 

Rendőr Felügyelőség a 227388/05.02.2021. sz. átiratával kérelmezte a megyei közhatóságtól, a 

Marosvásárhely, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlanban található 59,04 m
2
-es felületű 

helyiségnek az ingyenes használatba adását, egy másik 3 éves periódusra 

Figyelembe véve a fennebbieket és a tényt, hogy az ingatlanban található, többi helyiséget a Maros 

Megyei Rendőr Felügyelőségnek alárendelt szolgálatok használják, javasoljuk, hogy a 

Marosvásárhely, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlanban található 59,04 m
2
-es felületű 

helyiségeket, amelyek a határozat mellékletében vannak azonosítva, ingyenes használatba adják, 3 

éves időszakra, a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség részére. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

 


	Hot 028_2021_HU
	Hot 028 ref apr_HU

