
 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

127-es számú határozat 

 

 

 

az Aurel Filimon utca 16. szám alatt levő ingatlanból, az 1661 négyzetméter 

összfelületből 829/1661 hányadnak a Hetednapi Adventista Egyház Dél-Erdélyi 

Egyházterület javára történő ingyenes átadására, amelyet a 122162 szám alatt 

telekkönyveztek  

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

a) A Közterület-kezelő Közszolgálat révén a Polgármester indítványozta 

24.758/2471/30.03.2021 számú Jóváhagyási referátumot, az Aurel Filimon utca 16. szám 

alatt levő ingatlanból, az 1661 négyzetméter összfelületből 829/1661 hányadnak a 

Hetednapi Adventista Egyház Dél-Erdélyi Egyházterület javára történő ingyenes 

átadására, amelyet a 122162 szám alatt telekkönyveztek, 

 b)  A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 

jelentését, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• a polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es számú törvény 874. cikkelye (1) bekezdése, a 

2144-2157. cikkelyei, újraközölve, 

• a vallási szabadságra és a vallási felekezetek általános rendszerére vonatkozó 489/2006-os számú 

törvény 8. és 9. cikkelyei, újraközölve,  

• a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 108. 

cikkelye „d” betűje, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 24/2000 

számú törvény 80-81. cikkelyei,  

• a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 87. 

cikkelye (5) bekezdése, a 129. cikkelye (6) bekezdése „b” betűje, a 349. cikkelye, a 354. cikkelye, a 

355. cikkelye, a 362. cikkelye, 

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje, a (14) bekezdés, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 

196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján - 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják az Aurel Filimon utca 16. szám alatt levő ingatlanból, az 1661 

négyzetméter összfelületből 829/1661 hányadnak az ingyenes átadását, amelyet a 122162 

szám alatt telekkönyveztek, s mely leltári értéke 511.659 lej, az imaház bővítése céljával.  

 

 

2. cikkely: Az ingyenes használati jog 49 évre szól, kommodátusi szerződés alapján. 

       

3. cikkely: A terület átadása-átvétele a felek által aláírt átadási-átvételi jegyzőkönyv alapján 

történik, a kommodátusi szerződés aláírását követő 5 napon belül.  
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4. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelő Közszolgálat és a Gazdasági Igazgatóság –

Koncesszionálási, bérbeadási és eladási osztály 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 Közszolgálattal, a Gazdasági 

Igazgatósággal – Koncesszionálási, bérbeadási és eladási osztály, valamint a Hetednapi 

Adventista Egyház Dél-Erdélyi Egyházterülettel.  

                                                                                                              

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  
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