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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

1814/22.01.2020. 

IXB/1 akta 

2020. ___.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Múzeum részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti 

ingatlannak egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1810/22.01.2020. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Múzeumnak a 154/21.01.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál az 1569/21.01.2020. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 287. cikkely „b” betű, 297. cikkely (1) bekezdés „d” betű előírásait, megerősítve 

a 349. cikkellyel, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. cikkely előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

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

levő, 84,57 nm-es összterületű négy helyiségnek az ingyenes használatba adását, 2022. december 

31.-ig, a Maros Megyei Múzeum részére, „A római limes digitalizálása. Marosvécs – Sóvárad 

szakasz.” projektnek a kivitelezésének az érdekébe. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett helyiségeknek az azonosító elemei, a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletben vannak bemutatva. 

2. cikkely A Maros Megyei Múzeum a saját költségvetéséből fogja állni az általa használt 

helyiségeknek a karbantartási és működtetési kiadásait. 

3. cikkely Az 1. cikkelyben említett helyiségeknek az átadása – átvétele, a Maros Megyei Tanács és 

a Maros Megyei Múzeum között megkötött jegyzőkönyv alapján történik, a jelen határozatnak az 

elfogadásától 15 napos határidőn belül. 

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

Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLATI OSZTÁLY 

 

 

1810/22.01.2020. sz. 

X/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Múzeum részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti 

ingatlannak egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2019. január 30.-i 8. sz. Határozatával, a Maros Megyei Múzeum 

megkapta 6 helyiségnek az ingyenes használatát, amelyeknek az összfelületük 126,86 nm, a 

Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanban (volt Park Szálló) találhatók, „A római 

limes digitalizálása. Marosvécs Sóvárad szakasz.” projektnek a kivitelezésének az érdekébe. 

Utólag, figyelembe véve, hogy a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium által finanszírozott Projektet, 

amelynek az eredeti kivitelezési periódusa 2013. szeptember 1 – 2015. november 30. volt, 

meghosszabbították, a 42/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal és a 189/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal meghosszabbították az illető helyiségeknek, az ingyenes használatba 

adásának az idejét, 2019. december31.-ig. 

A Maros Megyei Múzeum, a 154/21.01.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál az 

1569/21.01.2020. sz. alatt iktattak, értesített, hogy a projektnek a lebonyolításának az idejét 

meghosszabbították, amiért kéri négy helyiségnek az ingyenes használatba adásának a 

meghosszabbítását, amelyeket a projekt keretében alkalmazott szakértők/kutatók foglalnak el, 

2022.12.31.-ig. 

A helyiségeknek a karbantartási és működési költségeit a Maros Megyei Múzeum fogja állni a saját 

költségvetéséből, a helyiségnek az átadása és átvétele jegyzőkönyv alapján fog történni. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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