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98-os számú határozat 

 

 

 

a Marosvásárhelyen, a Legelő utca 21/A szám alatti ingatlan megvételére, amelyet a 131344 

szám alatt telekkönyveztek, kataszteri szám 1046/1-C1, toposzám 3810/a/3/2/1, 

3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, a Romulus Guga Gimnáziumi Iskolának 

alárendelt, jogi személyiség nélküli struktúra oktatási tevékenysége folytatásához szükséges 

helyiség biztosítása érdekében 

 

 

 

Figyelembe véve: 

Az Iskolaigazgatóság révén a Polgármester indítványozta 2021. 01. 11-i 1931 számú 

Jóváhagyási referátumát, a Marosvásárhelyen, a Legelő utca 21/A szám alatti ingatlan 

megvételére, amelyet a 131344 szám alatt telekkönyveztek, kataszteri szám 1046/1-C1, toposzám 

3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, a Romulus Guga Gimnáziumi 

Iskolának alárendelt, jogi személyiség nélküli struktúra oktatási tevékenysége folytatásához 

szükséges helyiség biztosítása érdekében,  

Figyelembe véve a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítő javaslatokat,  

Szem előtt tartva a Polgári törvénykönyv 1182, 1188, 1650. és a következő cikkelyei 

rendelkezéseit,  

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

108. cikkelye (1) bekezdése „e” betűje, a 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” és „d” betűje, 

a (4) bekezdése „d” és „e” betűje, a 7. bekezdése „a” és „b” betűje, a 139 cikkelye (1) bekezdése 

előírásai alapján,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhelyen, a Legelő utca 21/A szám alatti ingatlan 

megvásárlását, amelyet a 131344 szám alatt telekkönyveztek, kataszteri szám 1046/1-C1, 

toposzám 3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, amely 720 

négyzetméteres területből és 110 négyzetméteres lakóházból áll (félalagsor két garázzsal 

és 2 pincével, földszint 2 szobával, konyhával, előszobával, lépcsőházzal, manzárd 2 

szobával, fürdővel és előszobával), 85.000 euróért, a Romulus Guga Gimnáziumi 

Iskolának alárendelt, jogi személyiség nélküli struktúra oktatási tevékenysége 

folytatásához szükséges helyiség biztosítása érdekében. 

 

2. cikkely: Jóváhagyják a szükséges összegeknek a helyi költségvetésből való kiutalását, az 

1-es cikkelynél megjelölt ingatlan ellenértékének, valamint az adás-vételi szerződés 

megkötése jelentette közjegyzői illetékek kifizetésére, amely aztán Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város magánterületéhez fog tartozni.  

 

3. cikkely: Felhatalmazzák Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy 

hivatalosan írja az adás-vételi szerződést.   

 

4. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, az Iskolaigazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 



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. 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal és 3 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 

 

 


