
 
R O M ÁN I A          
Maros megye 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  
 
 

 
2021. július 29-i 

241-es számú határozat 
 
 
                                                                                   

a Szabadi utca 24. szám alatti, 229,29 négyzetméter felületű ingatlannak (kantin) a 
Locativ Rt. ügykezelésébe való átengedésére – telekkönyvi szám 7964 

Marosvásárhely, helyrajzi szám 5021/2/3  
 

 
 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  
 

 
Figyelembe véve: 

a) A Közterület-kezelő Igazgatóság – Jogi iroda révén a Polgármester indítványozta 
42.164/4688/07.06.2021 számú Jóváhagyási referátumot, a Szabadi utca 24. szám alatti, 
229,29 négyzetméter felületű ingatlannak (kantin) a Locativ Rt. ügykezelésébe való 
átengedésére – telekkönyvi szám 7964 Marosvásárhely, helyrajzi szám 5021/2/3, 

b) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.07.20-i 52.505 
számú szakjelentését, 

c) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 
jelentését,  

 
Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A polgári törvénykönyv 861. cikkelye (3) bekezdése, 867. cikkelye (1) és (2) bekezdése, 
• A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000. 

számú törvény 80-81. cikkelyei;  
• a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

87. cikkelye (5) bekezdése, a 108. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje, a (6) bekezdése „b” betűje, a (14) 
bekezdése, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. 
cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel, 
  
 

 
 

Elhatározza: 
  
 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhelyen, a Szabadi utca 24. szám 229,29 
négyzetméter felületű ingatlannak (kantin) a Locativ Rt. ügykezelésébe való 
átengedését, leltári érték 842622.26 lej – telekkönyvi szám 7964 Marosvásárhely, 
helyrajzi szám 5021/2/3, szociális kantinként való használata érdekében. 

 
2. cikkely: Az ügykezelés átengedése Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint tulajdonos és az Locativ R.T., mint ügyintéző között létrejött igazgatási 
szerződés alapján történik, a határozat jóváhagyását követő 15 napon belül.  
  



3. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Locativ Rt. között 
megkötendő szerződést az ügykezelés átengedésére vonatkozóan, a Melléklet alapján, mely 
szerves része jelen határozatnak.  
             

4. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú 
Város Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelő Igazgatóság és a Locativ Rt. révén. 

 
5. 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. 

 
6. cikkely: Jelen határozatot közlik a Közterület-kezelő Igazgatósággal és a Locativ R.T.-

vel.  
 
 
 
 

Üléselnök 
Kelemen Atilla-Márton 

 
Ellenjegyzi,  
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  
Bâta Anca Voichiţa 
 
 
 
 
(A határozatot 19 „igen” szavazattal fogadták el)              

 


