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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. december 21.-i 

193. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórháznak az igazgatása alatt levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának 

következtében, a leltárból való leírására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.667/15.12.2017. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház a 

17948/2017. sz. átiratát, amelyet a 27104/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

 Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. 

sz. Törvény előírásait és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 864. cikkely előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betűje és a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a leltárból való leírását, a krematórium-építménynek, az enyészetté válásának 

következtébe, a jelen határozat mellékletébe bejegyzett azonosító adatokkal, vagyontárgy, amely 

Maros Megye köztulajdonának része és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház igazgatása alatt van. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórházzal, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27.667/15.12.2017. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórháznak az igazgatása alatt levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának 

következtében, a leltárból való leírására vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeş utca 2 sz. alatti ingatlan Maros megye 

köztulajdonának része, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az Egészség- és 

Családügyi Minisztérium igazgatásából a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanács 

igazgatásába való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormány Határozat alapján, a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatásába volt átadva, a 

34/2003. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház a 17.948/2017. sz. 

átiratával, a tudomásunkra hozza, hogy a krematórium rendeltetésű építmény az egészségügyi 

egység keretéből összedőlt, ez nem volt már használva mivel az egészségügy keretében a műszaki 

normáknak nem engedték meg a krematóriumok használatát az egészségügyi hulladékok számára. 

A bemutatottak értelmébe, valamint tekintettel az érvénybe lévő jogszabályokra, javasoljuk a 

ténybeli helyzet szerinti egyeztetését a Maros Megye köztulajdonához tartozó vagyontárgynak a 

értékmennyiségének a kimutatásával, a leltárból és a vagyontárgy könyvelési kimutatásából való 

csökkentéssel. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

  27.667/15.12.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórháznak az igazgatása alatt levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának 

következtében, a leltárból való leírására vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeş utca 2 sz. alatti ingatlan Maros megye 

köztulajdonának része, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az Egészség- és 

Családügyi Minisztérium igazgatásából a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanács 

igazgatásába való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormány Határozat alapján, a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatásába volt átadva, a 

34/2003. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A Dicsőszentmárton-i Municípiumi Kórház és a Maros Megyei Tanács között létrejött 2. sz. átadási 

átvételi protokollal, amelyet a 753/10.03.2003. sz. alatt iktattak a Kórháznál és a 2028/10.03.2003. 

sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, át voltak adva, valamint véve, az építmények és a 

terület ahol a Kórház folytatja a tevékenységét. 

Az ingatlanoknak (épületek és területek) az azonosító adatai a protokoll mellékletébe voltak bele 

foglalva, ahol a 16. pozícióba szerepel egy krematórium rendeltetésű építmény. 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 17.948/2017. sz. átirattal, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 27.104/2017. sz. alatt iktattak, a tudomásunkra hozza, hogy a 

krematórium rendeltetésű építmény, összedőlt, ezt már nem használták mivel az egészségügy 

területén a műszaki normatívák meghatározták, hogy a kórházaknak a régi krematóriumait bezárják, 

lépésenként, a veszélyes hulladékokra engedélyezett krematóriumok létezésének függvényébe. 

Figyelembe véve, hogy az illető vagyontárgy, a bezárásának következtébe, idővel elenyészett, de a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak és a Maros Megyei 

Tanácsnak a könyvelési leltárában még a jelenbe is előfordult, szükség van a létező helyzetnek az 

egyeztetésére a Maros Megye köztulajdonához tartózó mennyiségi értékének a kimutatásával, a 

vagyontárgynak a leírásával a leltárból és a könyvelési nyilvántartásból. 

Tekintettel a bemutatottakra, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a Maros megye 

köztulajdonának részét képező és a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórháznak az igazgatása alatt levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának következtében, a 

leltárból való leírására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 27680/15.12.2017 sz. 

D1 akta 

 

JELENTÉS 

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórháznak az igazgatása alatt levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának 

következtében, a leltárból való leírására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által kezdeményezett határozattervezetet, együtt a 

27667/15.12.2017. sz. indokolással és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási 

osztálynak a szakjelentésével, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

Az ügyviteli irattervezetnek a szabályozási tárgya a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórházhoz tartozó krematóriumnak a leltárból való leírása, Maros Megye 

köztulajdonához tartozó, Dicsőszentmárton, Victor Babeş utca 2 sz. alatti ingatlan feletti igazgatási 

jognak a jogosultjaként. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból, a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház átirata, amelyet a 27104/12.12.2017. sz. alatt iktattak, kitűnik, hogy a 

Hulladékok kezelésének az országos stratégiájára és a Hulladékok kezelésének az országos tervére 

vonatkozó 1470/2004. sz. Kormányhatározatnak a III.3.2.5.2. pontjának az előírásainak az 

alkalmazásába, a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház krematóriumát 

bezárták, ez pedig idővel összeomolt. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 

287/2009. sz. Törvénynek a 864. cikkelye szerint „a köztulajdonjog megszűnik, ha a vagyontárgy 

elenyészik vagy a magántulajdonba volt átutalva, ha megszűnt a közhasználat vagy –érdek, a 

törvény által előírt feltételek betartásával.” 

Következésképpen, az elemzett közigazgatási okirattal, Maros Megye köztulajdonához tartozó 

vagyontárgynak a mennyiségi értékének a kimutatásával való egyeztetését követik, a létező ténybeli 

helyzettel. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásainak értelmébe, a Maros Megyei 

Tanács a megye vagyonának a kezelésére vonatkozó feladatkört lát el. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 
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A fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy A Maros megye köztulajdonának részét 

képező és a Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak az igazgatása alatt 

levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának következtében, a leltárból való leírására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Buta Ramona Alina – 15.12.2017. 2 péld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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