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2017. január 26.-i 

8. számú HATÁROZAT 

A megye köztulajdonába tartozó, Marosvásárhely municípiumban, a Városháza utca 2. sz. alatti 

ingatlanban található, egyik helyiségnek ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 1219/19.01.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve az AGERPRES Országos Hírügynökség 77/2017. sz. átiratát, amelyet a 309/2017. sz. 

alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Figyelembe véve a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1997. sz. Törvényt, valamint az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra közölt Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. 

sz. Törvény 874. cikkelyét, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betűjének és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja ingyenes használatba adását 1 éves periódusra, a marosvásárhelyi Városháza u. 

2. sz. alatt fekvő ingatlanban levő 16,44 nm-es helyiség rendelkezésre bocsátását az AGERPRES 

Országos Hírügynökség számára, hogy a tevékenységét végezhesse. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett helyiség be van azonosítva Mellékletben, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 

3. cikkely Az AGERPRES Országos Hírügynökség a saját költségvetéséből fogja fedezni a fenntartási 

és működési költségeit a használt helyiségnek, valamint annak a megfelelő berendezését. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, az 

AGERPRES Országos Hírügynökséggel, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  1216/19.01.2017 sz. 

 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A megye köztulajdonába tartozó, Marosvásárhely municípiumban, a Városháza utca 2. sz. alatti 

ingatlanban található, egyik helyiségnek ingyenes használatba adásához 

 

A marosvásárhelyi Városháza u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan (volt Park Hotel) P+F+3E-es épület és 

3209 nm telek (belső udvar és parkoló), a marosvásárhelyi telekkönyvben 96602/N számmal 

bejegyezve, helyrajzi száma: 753/2/4, 753/2/5, 753/2/6, 753/2/7/1, 756/2/1, 757/2/1, 824/1/1, 825/1, 

826/a, 826, 827, 828/1, kataszteri száma pedig 4416, A Román Kormány 2008. évi 880-as számú 

határozata és a 2008. 09. 05-i 13.259-es számú átadási-átvételi protokollúm alapján ez az ingatlan 

Maros megye köztulajdonának része. 

A Maros Megyei Tanács 2012. évi 68. sz. határozata jóváhagyta a Park Hotel ingatlan 

rendeltetésének megváltoztatását szállodai és közélelmezési egységből adminisztratív épületté, 

irodák kialakítása céljából a Maros Megyei Tanács szakapparátusa és alárendelt intézményei 

számára, ennek megfelelően lett felújítva és berendezve az ingatlan. 

Az AGERPRES Országos Hírügynökség 77/2017. sz. átiratában kéri a megyei közhatóságtól, hogy 

bocsásson rendelkezésére egy olyan helyiséget, ahol a Hírügynökség speciális tudósítója 

végezhesse tevékenységét. 

A Polgári törvénykönyv 874. cikkelye előírásai szerint, a köztulajdonhoz tartozó javakat 

meghatározott időre díjmentesen használatba lehet adni közhasznú intézményeknek, a megye 

közhatósága javasolja a marosvásárhelyi Városháza u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan I. emeletén levő 

16,44 nm-es helyiség rendelkezésre bocsátását az AGERPRES Országos Hírügynökség számára, 

ahol egy évig folytassa a tevékenységét. 

A használt helyiség karbantartási és működtetési kiadásait, valamint annak felszerelését az 

AGERPRES Országos Hírügynökség fedezi a saját költségvetéséből. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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