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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

2018. augusztus 30.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonához tartózó ingatlannak 

az egyik helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 18164/24.08.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az „Ecolect Mureş” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület, 704/2018. sz. 

átiratát, amelyet a 17612/14.08.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál,  

Tekintettel, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvénynek, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. 

cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

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

levő 16,38 nm-es helyiségnek az ingyenes használatba adását, 5 éves periódusra, az „Ecolect 

Mureş” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület részére,  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 Az „Ecolect Mureş” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület a saját költségvetéséből 

fogja állni a használt felületnek a karbantartási és működtetési kiadásait. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és 

az „Ecolect Mureş” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  18164/24.08.2018 sz. 

VI/D/1 akta  

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonához tartózó ingatlannak 

az egyik helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely Municípium Városháza u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan P+F+3E-es épület és 3209 

nm telek (belső udvar és parkoló), a marosvásárhelyi telekkönyvben a 123209/Tîrgu Mureş 

számmal van bejegyezve, top 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, amely közös épületet alkot a 

Közigazgatósági Palotával, amelyben a Maros Megyei Tanács folytatja a tevékenységét. 

Ebben az ingatlanban folytatják tevékenységüket a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 

intézmények, valamint különböző egyesületek, amelyek között az „Ecolect Mureş” Közösségek 

közötti Fejlesztési Egyesület is. 

Az „Ecolect Mureş” Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület, a 704/2018. sz. átirattal, kéri a 

megyei közhatóságok, hogy még egy irodát bocsásson a rendelkezésére, figyelembe véve, hogy 

szakembereket fognak alkalmazni a SMIDS pályázatnak a kivitelezésének az érdekébe. 

Az Egyesületnek a jó körülmények között való működésének az érdekébe, javasoljuk az ingyenes 

használatba adását, 5 éves periódusra, egy 16,38 nm területű I. emeleti irodának, amely a 

Marosvásárhely Municípium Városháza u. 2. sz. alatt fekvő ingatlanban található. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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