
 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

2021. július 29-i 

229-es számú határozat 

 

 

a város tulajdonában lévő, nem lakás rendeltetésű helyiségek odaítélésének 

sürgősségi listája elfogadására a 2021-es évre 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

a) a Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága 

– Kulturális, sport-, ifjúsági tevékenységek és lakásügyi osztálya révén a Polgármester 

indítványozta 2021.06.15-i 43847. számú Jóváhagyási referátumát, a város tulajdonában lévő, 

nem lakás rendeltetésű helyiségek odaítélésének sürgősségi listája elfogadására a 2021-es évre,  

b) a 10/2010-es helyi tanácsi határozattal – átszámozva a 2020.11.9-i 189-es sz. helyi 

tanácsi határozattal – létrehozott bizottság véleményezését,  

c) A szakbizottság 2021.06.14-i 43432 számú jegyzőkönyve, a nem lakás rendeltetésű 

helyiségek elosztására vonatkozóan, 

d) a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.06.17-i 

44.058/2.206 számú szakjelentését, 

e) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

- az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000-es számú rendelet 49-es cikkelye 

(1) bekezdése „a” betűje, a 334/2006-os számú törvény 27. cikkelye, valamint a nem 

lakás rendeltetésű helyiségeket kiutaló szakbizottság összetételének időszerűsítésére 

vonatkozó 54/2004-es számú helyi tanácsi határozat, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, a város tulajdonában levő, nem lakás rendeltetésű helyiségek odaítélési 

kritériumainak jóváhagyására vonatkozó 2021. április 22-i 107-es számú határozat,  

- a jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000 számú törvény, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára 

vonatkozó 52/2003-as törvény, a helyi autonómia európai chartáját ratifikáló 199/1997 

számú törvény, 

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

kormányrendelet 75. cikkelye (1) bekezdése a”, „b”, „c”, „d”, „e”, „f” betűi, a (2) 

bekezdése, a 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” 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 lévő, nem lakás rendeltetésű helyiségek 

odaítélésének sürgősségi listáját a 2021-es évre, a civil szervezetek (1-es melléklet) 

és a közintézmények (2-es melléklet) javára, a jelen határozat szerves részét képező 

mellékleteknek megfelelően.  

 

2. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői Tevékenységek 

Igazgatósága – Kulturális, Sport-, Ifjúsági és Lakásügyi Tevékenységek Osztálya 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 Kulturális, sporttevékenységek, ifjúsági és 

lakásügyi osztállyal. 

 

 

 

                                                                                                               

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 17 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)              

 

 

 


