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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  
 
 

 
2021. augusztus 13-i 

251-es számú határozat 
 

 
 

a Kárpátok sétánya 57. szám alatti ingatlannak – telek és épület – telekkönyv száma: 
137955-Marosvásárhely – a Román Állam tulajdonából és az Országos 

Sportügynökség ügykezeléséből Marosvásárhely Megyei Jogú Város közterületébe a 
Marosvásárhelyi Maros Sportklub révén történő átengedési igénylésének 

jóváhagyására 
 

 
 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 
 
Figyelembe véve: 

a) A Közterület-kezelő Igazgatóság – Jogi iroda révén a Polgármester indítványozta 
48642/5687/02.07.2021 számú Jóváhagyási referátumot, a Kárpátok sétánya 57. szám 
alatti ingatlannak – telek és épület – telekkönyv száma: 137955-Marosvásárhely – a 
Román Állam tulajdonából és az Országos Sportügynökség ügykezeléséből 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város közterületébe a Marosvásárhelyi Maros Sportklub 
révén történő átengedési igénylésének jóváhagyására vonatkozóan, 

b) A Főépítész Igazgatósága 2021.07.15-i 51.745 (4.112/13.07.2021), a Gazdasági 
Igazgatóság 2021.07.14-i 3.486/50.804, a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi 
Közigazgatási Igazgatóság 2021.07.22-i 53.069 számú szakjelentését 

c) A helyi tanács plénumán megfogalmazott módosító kiegészítést,  
 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 
 1505/2008 számú kormányhatározat egy területnek a Marosvásárhelyi Maros Sportklub 

révén az állam köztulajdonába és az Országos Sportügynökség ügykezelésébe való átírására, a 
Marosvásárhelyi Maros Sportklub révén az Országos Sportügynökség ügykezelésében levő egyes 
ingatlanoknak az állami köztulajdonból az állami magántulajdonba való átkerülésére, valamint egy 
területnek az Országos Befektetési Társaság Rt. (C.N.I.) javára történő átengedésre, az 
Úszókomplexum elnevezésű beruházás megvalósítása érdekében; 
 a 69/2000-es testnevelési és sporttörvény 3. cikkelye (1) bekezdése, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,  
 A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000. 

számú törvény 80-81. cikkelyei, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  
 
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

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

 
 

 
Elhatározza: 

 



1. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-területi Egység 
felhatalmazását, a Polgármester révén, hogy igényelje a Kárpátok sétánya 57. szám alatti 
ingatlannak – telek és épület – telekkönyv száma: 137955-Marosvásárhely – a Román Állam 
tulajdonából és az Országos Sportügynökség ügykezeléséből Marosvásárhely Megyei Jogú Város 
közterületébe a Marosvásárhelyi Maros Sportklub révén történő átengedését.  
 
 2. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú 
Város Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelő Közszolgálat, a Gazdasági 
Igazgatóság és a Főépítész Igazgatósága révén. 
 

3. 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. 
 

4. cikkely: Jelen határozatot közlik:  
 a Közterület-kezelő Közszolgálattal; 
 a Gazdasági Igazgatósággal; 
 a Főépítész Igazgatóságával. 

 
                                                                                                           Üléselnök 

Portik Vilmos-László 
 
 
 

Ellenjegyzi,  
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  
Bâta Anca Voichiţa 
 
 
 
 
(A határozatot 17 „igen” szavazattal és a 1 tartózkodással fogadták el)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


