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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. szeptember __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 

Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek a megkötésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a ___/___2018. sz. Indokolását, a Jogügyi 

Szolgálatnak a Jogi szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 Marosvásárhely, 

600780/24.08.2018. sz. átiratra, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Speciális Kommunikációs Szolgálat 

szervezésére és működésére vonatkozó 92/1996. sz. Törvény 1. cikkely (1) bekezdés előírásait, 

megerősítve a torvénynek az 1 Melléklet 5 pont által, valamint a Polgári törvénykönyv 2146. 

cikkely előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, (2) bekezdés ”d” betű  és a 97. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – 

UM 0952 Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek a megkötését, a jelen határozatnak a 

szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat – a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 1. 

cikkelyben jóváhagyott haszonkölcsön szerződést. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Speciális Telekommunikációs Szolgálatnak – UM 0952 

Marosvásárhely, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-nak és a Gazdasági 

Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

  ______/____    09.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 

Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek a megkötésére vonatkozóan 

 

A 600780/24.08.2018. sz. átirattal, amelyet a 19088/06.09.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – 0952-s Katonai Egység Marosvásárhely, 

kérte a Maros Megyei Tanácstól, egy haszonkölcsön szerződésnek a megkötését, a Marosvásárhely-

i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-nak használatba adott egyes anyagi javaknak, a használásának a 

céljával – kettő telefon készülék, hogy használhassa a speciális telekommunikációs és 

együttműködési szolgáltatásokat és/vagy más ehhez kapcsolódó szolgáltatást. 

Az utólag módosított és kiegészített, a Speciális Kommunikációs Szolgálat szervezésére és 

működésére vonatkozó 92/1996. sz. Törvény 1. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a Speciális 

Kommunikációs Szolgálat, az a jogi személyiséggel rendelkező központi szakszerv, amely a 

speciális telekommunikációs tevékenységek szervezését, vezetését, lebonyolítását, ellenőrzését és 

irányítását  végzi, a Romániai közhatóságok részére és más az 1. sz. melléklet által előírt 

felhasználók részére. 

Ezek szerint, ennek a törvénynek az 1. sz. Mellékletbe előírt felhasználók között, az 5. pontba 

szerepel a központi és helyi közigazgatás is, valamint az annak alárendelt, az ügykezelése vagy 

hatósága alatt levő egységek, amelyek nemzeti közérdekű tevékenységet folytatnak. 

Másrészt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű és (2) bekezdés ”d” betű 

előírásainak értelmébe, a Maros Megyei Tanács, Maros Megye nevébe, a kereskedelmi 

társaságoknál és az önálló ügyvitelű vállalatoknál, a tulajdonában levő részvényeknek megfelelően, 

gyakorolja az összes jogait és kötelességeit. Így, a jóváhagyásnak alá vetett szerződésnek a 

haszonkölcsönvevői minősége csak a Maros Megyei Tanácsnak lehet, a javakat a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. fogja használni, amely jóllehet a Maros Megyei Tanács hatósága alatt 

van, nem végez nemzeti érdekű tevékenységet. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, javasoljuk jóváhagyásra, egy a Maros Megyei Tanács és a 

Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 Marosvásárhely közötti haszonkölcsön 

szerződésnek a megkötését, a mellékelt határozatterv szerint. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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