
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

103-as számú határozat 

 

 

 

a Marosvásárhely Megyei Jogú Város által vásárlandó ingatlanok árának 

alkumetodológiájának és az alkubizottság összetételének jóváhagyására 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve: 

a) A Gazdasági Igazgatóság keretében működő Koncesszionálási, bérbeadási és eladási 

iroda révén a Polgármester indítványozta 7.949 / I.D.2. / 02.02.2021 számú 

Jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város által vásárlandó 

ingatlanok árának alkumetodológiájának és az alkubizottság összetételének 

jóváhagyására vonatkozóan; 

b) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését; 

c) a helyi tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatot, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve, 

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje és a (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) 

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

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhely Megyei Jogú Város által vásárlandó ingatlanok 

árának alkumetodológiáját és az alkubizottság összetételét. 

 

2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Megyei Jogú Város által vásárlandó ingatlanok 

ára alkubizottságának összetételét, az alábbiak szerint: 

1. Portik Vilmos - László   - elnök - alpolgármester  

2. Jakab István Attila  - helyi tanácsos 

3. Iszlai Tamás  - helyi tanácsos 

4. Kiss Zoltán   - helyi tanácsos 

5. Voicu Bogdan Costin  - helyi tanácsos. 

 

    3. cikkely: Jóváhagyják a helyettesítő tagokat, a 2-es cikkelynél megjelölt bizottsággal 

megegyező jogokkal és kötelezettségekkel: 

1. György Alexandru - elnök - alpolgármester 

2. Pui Sebastian Emil - helyi tanácsos 

3. Șarlea Horea Arthur- helyi tanácsos 

4. Szabó Árpád - helyi tanácsos 

5. Venczi Vidor Janos - helyi tanácsos. 

 

      4. cikkely: A jelen határozat életbe lépésével visszavonják a 2016.07.28-i 11-es számú 

helyi tanácsi határozatot.  



5. cikkely: A 2-es pontnál megnevezett bizottság által kialkudott árat a helyi tanács elé 

terjesztik jóváhagyásra, azon a szakrészleg révén, amely a helyi tanácsi határozattal jóváhagyott 

rendeltetésnek megfelelően fogja használni az ingatlant.    

 

6. cikkely: A 2-es pontnál megnevezett bizottság titkárságát, valamint a közjegyzőnél 

hitelesített adás-vételi szerződés aláírása előjegyzését a Gazdasági Igazgatóság keretében működő 

szakrészlegek biztosítják. 

 

7. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, az ingatlant átvevő részleg, a 2-es cikkelynél megjelölt bizottság és a 

Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

 8. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 

  

9. cikkely: Jelen határozatot közlik: 

- A polgármester szakapparátusa igazgatóságaival, 

- a 2-es és 3-as cikkelynél megjelölt bizottságokkal, 

- a Gazdasági Igazgatósággal.         

                                  

                                                                                           

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László  

 

 

 

 

(A határozatot 21 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


