
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

130-as számú határozat 

 

 

 

a Marosvásárhely közterületén levő, a Barátság (Prieteniei) utca 7. szám alatt található 

területnek és épületnek a IX-es Református Parókia javára történő ingyenes használatba 

adására, amelyet a 125366 szám alatt telekkönyveztek 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

Figyelembe véve: 

a) A Közterület-kezelő Közszolgálat – Jogi iroda révén a Polgármester indítványozta 

26582/2695/07.04.2021 számú Jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely 

közterületén levő, a Barátság (Prieteniei) utca 7. szám alatt található területnek és 

épületnek a IX-es Református Parókia javára történő ingyenes használatba adására, 

amelyet a 125366 szám alatt telekkönyveztek, 

b) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő 

szakbizottságok jelentését, 

c) Figyelembe véve a Helyi Tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatokat,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• a polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es számú törvény 874. cikkelye, a 2146. 

cikkelyei, újraközölve, 

• az újraközölt, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as törvény, 

• 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 87. 

cikkelye (5) bekezdése, 129. cikkelye (2) bekezdése „c” betűje, a 139. cikkelye (1) bekezdése és a 

(3) bekezdése „g” betűje, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése 

„a” betűje, a 349-353. cikkelye és a 361. cikkelye (2) és (3) bekezdése, a 108. cikkelye előírásai 

alapján - az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

                                                              

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhely közterületén levő, a Barátság (Prieteniei) utca 7. 

szám alatt található 601 négyzetméteres területnek és épületnek (volt hőközpont) a IX-es 

Református Parókia javára történő ingyenes használatba adására, amelyet a 125366 szám 

alatt telekkönyveztek, egy felekezeti hajlék építése céljával, leltári érték 696.022,79 lej. 

 

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

 

3. cikkely: A terület és az épület átadása-átvétele az építmény belsejében levő javak 

felszabadítása után történik, az érdekelt felek közötti átadási-átvételi jegyzőkönyv révén. 

            

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 Gazdasági Igazgatósággal – Koncesszionálási, 

bérbeadási és eladási osztály, a Közterület-kezelő Közszolgálattal, valamint a IX-es 

Református Parókiával.  

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László  

 

 

 

 

(A határozatot 18 „igen”, 1 „nem” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)  

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 


