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2021. július 29.-i 

120. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Könyvtár által, a ”Teleki-Bolyai Könyvtár tetőszerkezetének a feljavítása” 

munkálatnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20390/23.07.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály szakjelentését, a 

Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Könyvtár 344/15.06.2021. sz. és a 355/22.06.2021. sz. átirataira, 

amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 16526/17.06.2021. sz. és 17931/30.06.2021. sz. alatt 

iktattak, valamint a Marosvásárhely Municípium Polgármestere által, 2020. június 3.-i 739. sz. alatt 

kibocsátott, Városrendezési engedélyre, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési 

munkálatok kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény előírásait, valamint 

a Polgári Törvénykönyvnek a köztulajdonról szóló – 858. és következő cikkelyek, illetve az 

ügykezelésről szóló – 867. cikkely (2) bekezdés és 868. cikkely (2) bekezdés előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „c” betű, megerősítve a 287. cikkellyel, 

valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Beleegyezik, a Maros Megyei Könyvtár által, a ”Teleki-Bolyai Könyvtár 

tetőszerkezetének a feljavítása” munkálatnak a kivitelezésébe, ingatlan, amely Marosvásárhely 

municípium, Bolyai utca 17 sz. alatt található, a 126041/Târgu Mureș telekkönyvben van 

azonosítva, Maros Megye köztulajdonának része, a Maros Megyei Könyvtár ügyintézése alatt van, 

a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt dokumentáció szerint. 

2. cikkely A tulajdonosnak a beleegyezése nem helyettesíti a munkálat kivitelezési engedélyt, a 

haszonélvező köteles beszerezni az összes szükséges véleményezést, beleegyezést és engedélyt, a 

törvény szerint. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával, Terület és Városrendezési Igazgatóságával és Műszaki Igazgatóságával, valamint 

a Maros Megyei Könyvtárnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

20390/23.07.2021 sz. 

IX/B/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Könyvtár által, a ”Teleki-Bolyai Könyvtár tetőszerkezetének a feljavítása” 

munkálatnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan  

 

Maros Megyei Könyvtár, egy jogi személyiséggel rendelkező, közjogi, megyei kulturális 

intézmény, amely az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 2002. évi 334. sz. 

Könyvtárak törvénye alapján, a területi elvek szerint van megszervezve. 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelve és a Kulturális Minisztérium szakirányítása alatt működik. 

A Marosvásárhely, Bolyai utca 17 sz. alatti ingatlan, Maros Megye köztulajdonának része, a 

köztulajdon leltárának a 238. tételébe van foglalva, az utólag módosított és kiegészített, Maros 

megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének a módosításáról szóló 34/2008. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

Ebben az ingatlanban tevékenykedik, a ”Marosvásárhely-i Teleki-Bolyai” Könyvtár, intézmény, 

amely a Maros Megyei Könyvtárnak van alárendelve, az ügykezelés feletti jogot pedig a Maros 

Megyei Tanácsnak a 85/2019. sz. Határozatával állapították meg. 

A Maros Megyei Könyvtár, a 344/15.06.2021. sz. és 355/22.06.2021. sz. átiratokkal, amelyeket a 

Maros Megyei Tanácsnál a 16526/17.06.2021. sz. és 17931/30.06.2021. sz. alatt iktattak, kéri a 

megyei közhatóságnak, mint a Marosvásárhely, Bolyai utca 17 sz. alatti ingatlan tulajdonosától, a 

beleegyezését, a ”Teleki-Bolyai Könyvtár tetőszerkezetének a feljavítása” munkálatnak a 

kivitelezésébe, amelynek értelmében megküldte, a Marosvásárhely Municípium Polgármestere 

által, a 2020. június 3.-án kibocsátott, 739. sz. Városrendezési engedélyt. 

A Marosvásárhely Municípium Polgármestere által, a 2020. június 3.-án kibocsátott, 739. sz. 

Városrendezési engedély szerint, a munkálatok elvégzéséhez szükség van a tulajdonosnak a 

beleegyezésre, anélkül, hogy az munkálat kivitelezést engedélyező okiratot képezzen, a 

haszonélvezőnek kötelessége a törvény szerint szükséges véleményezéseknek, beleegyezéseknek és 

engedélyeknek a beszerzése. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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