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2021. június 22-i 

213-as számú határozat 

 

 

 

a Remeteszegi Város Temető melletti 6500 négyzetméteres terület megvásárlásának 

célszerűségére, a Remeteszegi Városi Temető bővítése érdekében 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Városi Közszolgáltatási Osztály révén a Polgármester indítványozta 2021.06.08-i 91.312 

számú Jóváhagyási referátumot, a Remeteszegi Város Temető melletti 6500 négyzetméteres terület 

megvásárlásának célszerűségére, a Remeteszegi Város Temető bővítése érdekében, 

b) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.06.16-i 44.135 

számú és a Gazdasági Igazgatóság 2021.06.11-i 42.798/2.951 számú szakjelentését, 

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

jelentését,  

d) A helyi tanács ülésén megfogalmazott módosító javaslatokat. 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

- A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000. számú törvény 80-81. cikkelyei;  

- A polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es számú törvény 557. cikkelye, 863. cikkelye 

„d” betűje. 

 

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

cikkelye (5) bekezdése, a 129. cikkelye (1) bekezdése, (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 Remeteszegi Város Temető melletti 6500 négyzetméteres terület 

megvásárlását célszerűsége okán, a Remeteszegi Városi Temető bővítése érdekében, a 129705 -  

Marosvásárhely és a 130065 – Marosvásárhely számú telekkönyvek alapján.  

 

2. cikkely: A Helyi Tanács 2021. április 22-i határozata révén felhatalmazza az általa 

jóváhagyott bizottságot a földterület vételárának megtárgyalására.   

 

3. cikkely: A jelen határozat értelmében megvásárolt földterületet Marosvásárhely 

önkormányzatának köztulajdonába tartozó ingatlanként kell bejegyezni, és a köztulajdonba tartozó 

áruk leltárát megfelelően el kell elvégezni (kitölteni).  

 

4. cikkely: Az értékelő jelentést a helyi költségvetés terhére kell elkészíteni, majd a vételár 

és a fizetési feltételek meghatározása céljából a tárgyalóbizottság elé terjesztik, és a tárgyalás 

eredményét Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa elé terjesztik, jóváhagyás céljából.  



 

5. cikkely: Jóváhagyják, hogy az összes beszerzési költséget, valamint az adás-vételi 

szerződés hitelesítésével kapcsolatos költségeket – az ingatlannak a telekkönyvbe való bejegyzését 

a helyi költségvetésből fizessék ki.  

 

6. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Városi Közszolgáltatási Osztály és a 2-es cikkelyben megnevezett 

bizottság révén. 

 

7. 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. 

 

8. cikkely: Jelen határozatot közlik a Városi Közszolgáltatási Osztállyal. 

 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                              Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László  

 

 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal fogadták el)  

 
 


