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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2017. november 23.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az igazgatásában levő ingatlannak, egyes 

helyiségeinek ingyenes használatba adásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságnak a 24699/15.11.2017. sz. Indokolását, 

Tekintettel, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a 7233/2017. sz. átiratára, 

amelyet a 20134/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, a Maros Megyei Múzeumnak 

az 1496/2017. sz. átiratára, amelyet a 20656/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, a 

Maros Megyei Könyvtárnak az 784/2017. sz. átiratára, amelyet a 20715/2017. sz. alatt iktattak a 

Maros Megyei Tanácsnál, az ECOLECT MUREŞ Közösségek közötti Fejlesztési Egyesületnek a 

937/2017. sz. átiratára, amelyet a 20937/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a 

Marosvásárhely ”Metropolisz Övezet” Egyesületnek a 38/2017. sz. átiratára, amelyet a 22167/2017. 

sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Figyelembe véve, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvényt, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. 

Törvény 874. sz. cikkelyét, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betűje és a 97. cikkelyének (1) bekezdés 

rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az ingyenes használatba adását, 5 éves periódusra, a Marosvásárhely 

municípium Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanban levő egyes helyiségeknek, a jelen határozat 

szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely A jelen határozat mellékletében szerepelő intézmények, a saját költségvetéseikből fogják 

fedezni a használt helyiségekhez tartozó karbantartási és működési költségeit. 

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

Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak, a Maros Megyei Könyvtárnak, a Maros 

Megyei Múzeumnak, az ECOLECT MUREŞ Közösségek közötti Fejlesztési Egyesületnek és a 

Marosvásárhely ”Metropolisz Övezet” Egyesületnek, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  24699/15.11.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az igazgatásában levő ingatlannak, egyes 

helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A marosvásárhelyi Városháza u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan (volt Park Hotel) P+F+3E-es épület és 

3209 nm telek (belső udvar és parkoló), a marosvásárhelyi telekkönyvben 96602/N 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 4416, közös épületet alkot a Közigazgatási Palotával, 

amelyben a Maros Megyei Tanács folytatja a tevékenységét. 

A 2010. évben elkezdődött az ingatlannak a berendezése és felújítása a helyiségeknek az 

átalakítására, szálódai helyiségekből adminisztratív helyiségekké – irodák, archívum, gyűléstermek, 

olvasó termek, raktár. 

Ennek értelmébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 68/2012. sz. Határozatával jóváhagyták a ”Parc” 

Szálóda rendeltetésének a megváltoztatását, Szálódai és Közélelmezési Egységből, adminisztratív 

épülettő – irodák a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának és az annak alárendelt 

intézmények részére.  

A Maros Megyei Tanácsnak a megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az igazgatása 

alatt levő ingatlan igazgatására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról szóló 136/2012. sz. 

Határozatával, jóváhagyták ingyenes használatba adását, 5 éves periódusra, a Marosvásárhely 

municípium, Városháza utca 2 sz. alatt levő ingatlanban található egyes helyiségeknek, a következő 

intézményeknek a működésüknek az érdekébe: Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóságnak, Maros Megyei Könyvtárnak, ECOLECT MUREŞ Közösségek közötti Fejlesztési 

Egyesületnek és Marosvásárhely ”Metropolisz Övezet” Egyesületnek. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye 

köztulajdonához tartozó ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozó 

51/2014. sz. Határozatával, jóváhagyták ingyenes használatba adását 3 éves periódusra, egy 16,38 

nm felületű helyiségnek, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanból, az 

„ECOLECT MUREŞ” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesületnek, a működésének érdekébe. 

Megjegyezzük a tényt, hogy ezt a helyiséget, a Maros Megyei Tanácsnak a 136/2012. sz. 

Határozatával jóváhagyott helyiség kiegészítéseként rendelték, mivel az Egyesület személyzetének 

száma megnőtt. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 152/2015. sz. Határozatával, jóváhagyták ingyenes használatba 

adását 2 éves periódusra, a 209,75 nm-es felületű helyiségnek, a Maros Megyei Múzeumnak, az 

archeológiai anyagoknak a tárolására. 

Mivel, ezeknek a helyiségeknek az ingyenes használatba adási periódusa lejár folyó év e 

hónapjának a végén, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a 7233/2017. sz. 

átiratával, a Maros Megyei Múzeumnak az 1496/2017. sz. átiratával, a Maros Megyei Könyvtárnak 
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az 784/2017. sz. átiratával, az ECOLECT MUREŞ Közösségek közötti Fejlesztési Egyesületnek a 

937/2017. sz. átiratával és a Marosvásárhely ”Metropolisz Övezet” Egyesületnek a 38/2017. sz. 

átiratával, kérelmezik az ingyenes használati időnek a meghosszabbítását. 

Tekintettel a bemutatottakra, javasoljuk az ingyenes használatba adást, az esedékes intézmények 

tevékenységeinek a végzésének érdekébe, egy 5 éves periódusra. 

Az intézmények szerinti elosztása a helyiségeknek a következő: 347,36 nm felület – Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak, 711,53 nm felület – Maros Megyei Könyvtárnak, 209,75 nm 

felület – Maros Megyei Múzeumnak, 92 nm felület – ECOLECT MUREŞ Közösségek közötti 

Fejlesztési Egyesületnek és 54,66 nm felület – Marosvásárhely ”Metropolisz Övezet” Egyesületnek. 

Tekintettel a bemutatottakra, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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