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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. július 27.-i 

112. számú HATÁROZAT 

A „Kiválósági Központ – Regionális Sürgősségi Korház” projekt kivitelezésének a Megegyezési 

Memorandumának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 15601/20.2017. sz. Indokolását, kivitelezésének a 

Megegyezési Memorandumot, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés, e) betűjének, (3) bekezdés d) betűjének, (5) 

bekezdés a) betűjének 3. pontjának, összevetve a (6) bekezdés a) betűjének az előírásait; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének az előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Megegyezési Memorandumot Maros Megye, Marosvásárhely Municípium, 

Marosvásárhely-i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely-i Petru Maior Egyetem és a 

Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház között, a jelen határozat szerves részét képező 

melléklet szerint. 

(2) A Megegyezési Memorandum tárgyát képező Projekt kifejlesztésének és kivitelezésének az 

érdekébe, javasolják a kezdeményezőnek – Marosvásárhely Municípiumnak, hogy tegyen lépéseket 

partnerként való bevonására más Marosvásárhely-i egyetemi oktatási intézmények is, mint a Dimitrie 

Cantemir Egyetem, Sapientia Egyetem és Művészeti Egyetem. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 1. cikkelyben jóváhagyott 

Megegyezési Memorandumot, beleértve a (2) bekezdésben említett egyetemeknek a részvétele által 

megjelent módosításokat, anélkül, hogy az befolyásolná a Maros Megye által vállalt felelősségeket. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Terület és Városrendezési Igazgatósággal, a Gazdasági 

Igazgatósággal és a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatósággal, valamint az 1. cikkelyben megnevezett 

felekkel, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 15601/20.2017 sz. 

VI/A/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

A „Kiválósági Központ – Regionális Sürgősségi Korház” projekt kivitelezésének a Megegyezési 

Memorandumának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Marosvásárhely municípium Helyi tanácsának a 227/25.08.2015. sz. Határozatával elvileg 

jóváhagyták a Maros Megye, Marosvásárhely Municípium, Marosvásárhely-i Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely-i Petru Maior Egyetem és a Marosvásárhely-i Megyei 

Sürgősségi Klinikai Kórház közötti Megegyezési Memorandumot. 

A memorandum célja egy terjedelmesebb projektnek a kivitelezése „Kiválósági Központ – 

Regionális Sürgősségi Korház”, amely része egy nagyobb az Orvosi Kutatási Központ projektnek, 

nemzetközi értékkel. 

Ezzel a projekttel szeretnének a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórháznak a 

szomszédságába elhelyezni egy multifunkcionális épületet, amely kiszolgálja a fent említett 

övezetet, kiegészítő rendeltetést biztosítva az orvosi és egyetemi tevékenységek számára (kutatási 

helyiségek, konferencia termek, orvosi rendelők, emeletes parkolók, kereskedelmi helyiségek, 

lakások, szálláshelyek stb.). 

A projekt több tevékenység elkezdését feltételezi, mint: 

- egy Körzeti Városfejlesztési Terv elkészítése, amely tanulmányozza a körzet fejlődésének a 

potenciálját, a javasolt épületeknek a létezőkkel való kapcsolatát, a javasolt és létező helyiségek 

funkcionalitásának és elérhetőségének a biztosítását, a közúti és közmű hálózat fejlesztését stb. 

- a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a multifunkcionális központ felépítéséhez, amely 

kiszolgálja a fent említett övezetet kiegészítő rendeltetést biztosítva az orvosi és egyetemi 

tevékenységek számára (kutatási helyiségek, konferencia termek, orvosi rendelők, emeletes 

parkolók, kereskedelmi helyiségek, lakások, szálláshelyek stb.) 

- A finanszírozási források és a hatóságok és partner intézmények közötti együttműködési módjának 

a beazonosítása. 

Marosvásárhely Municípium a 13631/2017. sz. átiratában javaslatot tett egy a 227/2015. sz. 

Marosvásárhely-i HTH-tal jóváhagyott Megegyezési Memorandum változatra, a javasolt projekt 

megvalósításának az érdekébe, egyes felelősök/tevékenységek megállapításának értelmében. 

Marosvásárhely municípium egyik védjegye az, hogy orvosi város, mivel egyetemi központ is, a 

bevont intézményeknek pedig felelősségük, az orvosi tevékenységnek a legjobb körülmények 

között való megszervezése és működése.  

A fent bemutatottak szempontjából és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „e” betűjének, (3) 
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bekezdés „d” betűjének, (5) bekezdés ”a” betűjének 3. pontjának összevetve a (6) bekezdés „a” 

betűjének az előírásainak a figyelembevételével, amely megadja a lehetőséget a megyei 

közhatóságnak, hogy társulhasson, megyei közérdekű projektek közös kivitelezésének érdekébe, 

javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra az Orvosi Kutató Központ projekt részét képező 

„Kiválósági Központ – Regionális Sürgősségi Korház” megnevezésű projekt kivitelezésének a 

Megegyezési Memorandumának a jóváhagyására vonatkozó partnerségi egyezményt, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika /2 pld. 
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