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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

107-es számú határozat 

 
 

a város tulajdonában levő, nem lakás rendeltetésű helyiségek odaítélési kritériumainak 

jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve: 

a) A Társadalmi-kulturális, sport-, ifjúsági és lakásügyi tevékenységek osztálya 2021. 02. 

22-i 14.106 számú Jóváhagyási referátumot a város tulajdonában levő, nem lakás rendeltetésű 

helyiségek odaítélési kritériumainak jóváhagyására vonatkozóan,  

b) A 10/2020 számú helyi tanácsi határozattal létrehozott bizottság véleményezése 

birtokában, 

c) A szakbizottság 2021.02.12-i 11710 számú jegyzőkönyvét látva, a nem lakás rendeltetésű 

helyiségek elosztására vonatkozóan,  

Az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000-es számú rendelet 49-es cikkelye (1) 

bekezdése, a politikai pártok tevékenységére vonatkozó 14/2003-as számú törvény, a politikai 

pártok tevékenysége finanszírozására vonatkozó 334/2006-os számú törvény 26-os cikkelye (1) 

bekezdése, (2) bekezdése, (3) bekezdése, (4) bekezdése, valamint a nem lakás rendeltetésű 

helyiségeket kiutaló szakbizottság összetételének időszerűsítésére vonatkozó 54/2004-es számú 

helyi tanácsi határozat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

- A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000 számú törvény, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú 

újraközölt törvény,   

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b”, „c” és „d” betűje, a (6) bekezdés „b” betűje, a (7) 

bekezdés „q” betűje, a (14) bekezdés, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, valamint a 243. 

cikkely (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a város tulajdonában levő, nem lakás rendeltetésű helyiségek 

odaítélési kritériumait, a jelen határozat szerves részét képező 1-es, 2-es és 3-as 

mellékleteknek megfelelően.  

 

2. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Szociális-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi 

Tevékenységek Igazgatósága – Kulturális, sporttevékenységek, ifjúsági és lakásügyi 

osztálya révén.  

 

3. 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. 

 



4. cikkely: Jelen határozatot közlik a Szociális-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi 

Tevékenységek Igazgatósággal – Kulturális, sporttevékenységek, ifjúsági és lakásügyi osztálya. 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 21 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 


