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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2019. április 17.-i 

___. számú HATÁROZAT 

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

Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egy helyiségének ingyenes használati jogának az 

engedélyezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 9269/17.04.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Kiszolgálási Beszerzési Szolgálatának a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségnek a 4935/16.04.2019. sz. 

átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9189/16.04.2019. sz. alatt iktattak, 

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

kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867. 

cikkely és 874. cikkely és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 124. cikkely előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés „c” és a 97. 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 A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KISZOLGÁLÁSI-BESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

  9269/17.04.2019. sz. 

VII.F3 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

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

Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egy helyiségének ingyenes használati jogának az 

engedélyezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

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 a módosításáról szóló 95/2016. sz. Törvénnyel volt létrehozva és 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 2019. április 16.-i 4935. sz. átiratával, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 2019. április 16.-i 

9189. sz. alatt iktattak, a Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége közölte velünk, a 

Maros megyei természetvédelmi területeknek az egységes ügyintézésének a tevékenységének az 

elkezdését, amelynek értelmébe, kéri egy megfelelő helyiségnek a rendelkezésére való bocsátását, a 

Maros Megyei Területi Szolgálat részére, amelyet Szakács László úr irányit. 

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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