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2019. augusztus 29-i 

222-es számú határozat 

 

 

egy bérleti szerződés megújítására, amely egy nem lakhatási rendeltetésű 

helyiségre vonatkozik, valamint a város tulajdonát képező helyiségek kiosztására 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Látva a 2019.07.18-i 45.684 számú Jóváhagyási referátumot, egy nem lakás 

rendeltetésű helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására, valamint a város 

tulajdonában levő más helyiségek kiutalására, a Társadalmi-kulturális, sport-, ifjúsági és  

lakásügyi tevékenységek osztálya által kidolgozva, valamint a 2017. február 23-i 60-as számú 

helyi tanácsi határozaton keresztül létrehozott bizottság véleményezése birtokában,  

Figyelembe véve az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000-es számú  

Rendelet előírásait, a 133/2006-os sz. helyi tanácsi határozatot, a 80/2006-os sz. helyi tanácsi 

határozatot, a 347/2006-os sz. helyi tanácsi határozatot,  a 405/2009-es számú helyi tanácsi 

határozatokat, amelyek az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti szerződései 

időtartamának jóváhagyására vonatkoznak, valamint a nem lakás rendeltetésű helyiségek 

elosztásáért felelős Szakbizottság működésére vonatkozó, utólagosan kiegészített és 

módosított  54/2004-es számú helyi tanácsi határozatot. 

Látva a Társadalmi-kulturális, sport-, ifjúsági és  lakásügyi tevékenységek osztálya 

által kidolgozott és a nem lakás rendeltetésű helyiségek kiutalására vonatkozó szakbizottság 

2019.07..08-i 43365 számú referátumát,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 108. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” és „c” betűje, a (6) 

bekezdése „a” és „b” betűje, a 129. cikkely és a 139. cikkelye (1) bekezdése előírásai alapján.  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Bolyai utca 36. szám alatti, 12,55 négyzetméteres  helyiség 

bérleti szerződésének megújítását a Rhododendron Egyesület javára, 6 hónapos 

időszakra.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják a Bolyai utca 18. szám alatt lévő 22 négyzetméteres helyiség 

+ 0,89 négyzetméter közös felület kiutalását az Unitarcoop Alapítvány javára,  6 

hónapos időszakra, meghosszabbítási lehetőséggel.  

 

3. cikkely: Jóváhagyják a Bolyai utca 1. szám alatt lévő 46,35 négyzetméteres 

helyiség (félalagsor), VII-es helysiég kiutalását a MOTO TGM Egyesólet javára,  

6 hónapos időszakra, meghosszabbítási lehetőséggel.  

 

4. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Társadalami-kulturális és vagyoni, kereskedelmi 

tevékenységek igazgatósága – Kulturális, sport-, ifjúsági és  lakásügyi tevékenységek osztálya 

révén.   

 



5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása 

érdekében.  

 

 

 

Üléselnök 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  
 


