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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2021. május 27.-i 

83. számú HATÁROZAT 

A Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének a részére, a Marosvásárhely municípium, 

Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó, ingatlannak egy helyiségének 

ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13349/20.05.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Kiszolgálási-Beszerzési Szolgálatának a 13446/21.05.2021. sz. 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségnek a 2875/11.05.2021. sz. 

átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 12451/11.05.2021. 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 349-353. cikkelyekkel, valamint az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyv 874. cikkelyére, 

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

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

bekezdés előírásainak alapján,  

 

határoz: 

 

 

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

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

Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének a részére, a Maros Megyei Területi 

Szolgálatnak a tevékenységének az elvégzésének az érdekébe. 

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

képező mellékletben vannak bemutatva. 

2. cikkely A Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége a saját költségvetéséből fogja állni 

a használt felületnek a karbantartási és működtetési kiadásait. 

3. cikkely Az 1. cikkelyben említett helyiség átadása-átvétele, a Maros Megyei Tanács és a 

Természetvédelmi Területek Országos Ügynökség között megkötött, jegyzőkönyv alapján történik, 

a jelen határozat elfogadásától 15 napos határidőn belül. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának, a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

   

13349/20.05.2021. sz. 

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének a részére, a Marosvásárhely municípium, 

Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó, ingatlannak egy helyiségének 

ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

 

A Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége (ANANP), egy közintézmény, amely a 

környezet, a víz és erdő védelmi központi közhatóságoknak van alárendelve, a Természetvédelmi 

Területek Országos Ügynökségének a létrehozásáról és a környezetvédelmi területek rendszerére, a 

természetes élettereknek, a flórának és a faunának a megőrzésére vonatkozó 57/2007. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet módosításáról szóló 95/2016. sz. Törvénnyel volt létrehozva és az 

utólag módosított és kiegészített, a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének a 

szervezésére és működésére és az állam köztulajdonának a javainak a központi leltárának a 

jóváhagyásáról szóló 1.705/2006. sz. Kormányhatározatnak a 12. sz. Mellékletének a módosítására 

és kiegészítésére vonatkozó 997/2016. sz. Kormányhatározat alapján működik. 

Az ANANP célja, a természetvédelmi területeknek az ügyintézése és a természetes élettereknek, a 

flórának és a faunának a megőrzése, amelyeket az 57/2007. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

rendelkezései szabályoznak. Maros Megyének megközelítőleg 7600 ha védett területe van, amelyek 

leginkább növény és cserje fajokat foglalnak magukba. 

A Maros Megyei Tanács 36/2019. sz. Határozatával, jóváhagyták az ingyenes használatba adását, a 

Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége részére, a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. 

alatti ingatlan 21,28 nm felületű helyiségének. 

Figyelembe véve, az ingyenes használatba adás határidejének a lejárását, a 2875/11.05.2021. sz. 

átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 12451/11.05.2021. sz. alatt iktattak, a 

Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége, kéri egy helyiségnek a rendelkezésre 

bocsátását, a Maros Megyei Területi Szolgálat részére. 

Tekintettel a fennebb említettekre, javasoljuk egy helyiségnek a rendelkezésre bocsátását, a 

Városháza utca 2 sz. alatti közigazgatási épületből, amely a III. emeleten található, a felülete 21,28 

négyzetméter. 

A Természetvédelmi Területek Országos Ügynökség, az általa használt helyiségnek 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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