
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. augusztus 29-i 
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Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező javak lebontására, 

megsemmisítésére és értékesítésére 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 Látva a Közterület-kezelő Igazgatóság kezdeményezte 2019.08.21/6010/52.293-as 

számú jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely Municípium magánterületéhez tartozó javak 

leszerelésére, érvénytelenítésére és értékesítésére vonatkozóan,    

 A következő előírásoknak megfelelően:  

 Az 1994-es évi 15-ös számú törvény   

 Az 1995-ös évi 841-es számú Kormányhatározat, a közintézményekhez tartozó javak 

fizetés nélkül történő továbbítási, megsemmisítési és értékesítési procedúráira vonatkozóan, 

 A 2015. október 15-i 263-as számú helyi tanácsi határozat, a Marosvásárhely 

Municípium vagyonát képező javak, Locativ Rt. adminisztrálásába és ügykezelésébe való 

továbbításának jóváhagyására vonatkozóan, javak, melyek a termikus zónából származnak, és 

2010-ig az Energomur Rt. ügykezelésében voltak, illetve a RFV(E-STAR) Energy Rt. és 

Locativ Rt. ügykezelésében, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése és (2) bekezdése „c” betűje, a 139. cikkelye (3) 

bekezdése „g” betűje, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése 

„a” betűje előírásai alapján,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely. Jóváhagyják a jelen határozat 1-es és 2-es függelékeiben szereplő javaknak, a 

marosvásárhelyi Locativ Rt. ügykezeléséből Marosvásárhely Municípium ügykezelésébe történő 

visszaszolgáltatását.  

 

2. cikkely. A jelen határozat 1-es függelékében bemutatott javak tulajdonosnak való 

visszaszolgáltatása, egy Átadási-átvételi Jegyzőkönyv megkötésén keresztül történik.  

 

3. cikkely. Jóváhagyják az 1-es és 2-es függelékben szereplő javak megsemmisítését.  

  



4. cikkely. A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Közterület-kezelő Igzgatóságon, a Gazdasági 

Igazgatóságon és a marosvásárhelyi Locativ Rt. vezetőségén keresztül.  

 

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.  
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