
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. június 18-i 

124-es számú határozat 

 

 

a fizetős közparkolók haszonbérbeadási szerződésének megkötésére és a járadék 

meghatározására 

 

 

 

 Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

a) Az Ingatlan- és Piackezelő Kft. (S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L) által 

kezdeményezett 2020. június 3-i, 1981-es számú jóváhagyó referátumot a fizetős 

közparkolók haszonbérbeadási szerződésének megkötésére és a járadék meghatározására 

Marosvásárhely Municípium által, a Közterület-kezelő Közszolgálat és a Piacigazgatóság 

révén, a 68/2017-es H.T.H. által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány szerint,   

b) A szakbizottságok kedvező láttamozását, 

c) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését,  

 

Figyelembe véve a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítéseket,  

 

A 2019. márc. 28-i, 93-as, Marosvásárhely municípium közparkolóinak (a Piacigazgatóság 

által történő) kezelésére vonatkozó H.T.H. előírásait,  

- A 71/2002-es K.R. módosítására vonatkozó 10/2020-as törvényt,  

- a 100/2016-os törvény 36. cikkelyét, 

- az 57/2019-es SKR. 590-592 cikkelyét,  

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése, a 

297. cikkelye (1) bekezdése „b” betűje, a 300. cikkelye és a 322. cikkelye előírásai alapján, 

 

   

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják a a fizetős közparkolók haszonbérbeadási szerződésének megkötését az 

1-es Mellékletnek megfelelően, mely szerves része jelen határozatnak. 

 

2. cikkely.  Jóváhagyják a a fizetős közparkolók haszonbérbeadási járadékát, 985.000 lejes évi 

összegben, amelyhez hozzáadódik a Közparkolók árbevételének 10%-a, ezt az összeget 

negyedévente, az illető hónap 10-éig kell kifizetni.  

 

3. cikkely. Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testületét 

bízzák meg, a Közterület-kezelő Közszolgálat és az Ingatlan- és Piackezelő Kft. (SC 

Administrator Imobile și Pieţe SRL) által.  



 

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 

5. cikkely: Jelen határozatot közlik a: 

- Ingatlan- és Piackezelő Kft.-vel 

- Közterület-kezelő Közszolgálattal 

 

 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 
 

  

 

 


