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2021. május 27.-i 

79. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonában levő, Marosvásárhely, Plutelor utca 1 sz. alatti ingatlannak, a 

Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálatnak a részére, 

ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13345/2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a Gazdasági 

igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 13426/2021. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 13469/2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő 

Közszolgálatnak a 41/14.04.2021. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

10171/15.04.2021. sz. alatt iktattak, 

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

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

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

kiegészítésekkel újraközölt Polgári Törvénykönyv 874. cikkely előírásaira, 

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 

előírásai alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) A Maros megye köztulajdonában levő, Marosvásárhely, Plutelor utca 1 sz. alatti 

ingatlant ingyenes használatba adják a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi 

Mentő Közszolgálat részére, 3 éves periódusra, a sajátos tevékenységük lebonyolításának az 

érdekébe. 

(2) Az (1) bekezdésben említett ingatlan 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 Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat között megkötött 

jegyzőkönyv alapján történik, a jelen határozat elfogadásától 15 napos határidőn belül. 

3. cikkely A Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat, az 1. cikkely tárgyát 

képező ingatlan karbantartási és megőrzési költségeit, a saját költségvetéséből fogja állni. 

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

Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálatnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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13345/20.05.2021 sz. 

IX/B/1 sz. akta 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye köztulajdonában levő, Marosvásárhely, Plutelor utca 1 sz. alatti ingatlannak, a 

Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálatnak a részére, 

ingyenes használatba adására vonatkozóan  

 

A Marosvásárhely Plutelor utca 1 sz. alatti, a 96379/N/Târgu Mureș Telekkönyvbe bejegyzett 

ingatlan, Maros Megye köztulajdonának része, Maros megye köztulajdonának a leltárába van 

foglalva, a 234. pozícióba. 

A Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat, a Maros Megyei 

Tanács fennhatósága alatt működik, 2004 októberétől, a Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi 

Mentő Közszolgálat megszervezésének és működésének a jóváhagyására vonatkozó 43/07.10.2004. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozattal hozták létre. 

A Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat sajátos tevékenységei közé 

tartózik, a fulladás veszélyben található személyek kimentése, a vízben eltűnt személyek 

felkutatása, vízalámerülésekkel együtt, az áldozatok veszélyes környezetekből való kimentése, a 

megfulladt személyek kiemelése, a strandokon és más fürdés érdekébe megszervezett helyeken, 

amelyek a természetes és kiépített belső vizeken találhatók. 

A Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat, a 41/2021. sz. 

átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 10171/2021. sz. alatt iktattak, kérelmezi a 

Marosvásárhely Plutelor 1 sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adását, amely Maros megye 

köztulajdonának a része, egy búvároktató-kiképző központnak és a sajátos felszereléseknek, egy 

raktárnak a létrehozásának érdekébe. 

Ugyanakkor, a fennebb említett átiratban megjegyzik, hogy a búvárok kiképzése és edzése, nagyon 

fontos, ez a tevékenység általában a Marosvásárhely-i Week-end szabadidő komplexumnak az úszó 

medencéiben történik, következésképpen a Marosvásárhely Plutelor utca 1 sz. alatti ingatlan, 

nagyon hasznos. 

Figyelembe véve a bemutatottakat és tekintettel a tényre, hogy jelenleg az illető ingatlanban nem 

folytatnak tevékenységeket, javasoljuk ennek az ingatlannak ingyenes használatba adását, a Maros 

Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat részére, 3 éves időszakra, a 

sajátos tevékenységek végzésének az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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