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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018. április 26.-i 

50. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai 

egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő 

feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 8700/20.04.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztálynak a 8701/20.04.2018. 

sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 8733/20.04.2018. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i S.C. B&B ORTO PROIECT S.R.L. tervező által összeállított 

műszaki-gazdasági dokumentációra, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. 

cikkely előírásai szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés b) betű, összevetve a (3) bekezdés f) betű és a 97. 

cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő 

feljárónak az elhelyezése” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-

gazdasági mutatóit a Melléklet és az általános költségelőirányzat szerint, amelyek szerves részei a 

jelen határozatnak. 

2. cikkely A határozatot közlik a Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpontnak, a 

Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságának és Gazdasági Igazgatóságának, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

8700/20.04.2018. sz. 

IXB/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai 

egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő 

feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan  

  

Az 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, Marosvásárhely belterületében található, az 1918 

december 1 sugárút 32 sz. alatt, Maros Megyének a köztulajdonában van, a 

138204/41726/26.07.2017 Tîrgu Mureş Telekkönyvben, a CAD: 1010-C1, Top: 1483/5, 1486/6 

kataszteri számmal azonosított. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 15/15.02.2018. sz. Határozatával megengedték a „Fogyatékos 

személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" munkálatnak a 

megvalósítását a Marosvásárhely-i Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont által. 

Ez kért a 291/15.03.2018. sz. átirattal, amelyet az 5093/15.03.2018. sz. alatt iktattak a Maros 

Megyei Tanácsnál, a „Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő feljárónak 

az elhelyezése" beruházásnak a dokumentációjának és a műszaki gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyását, Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti 1. sz. Inkluzíve Oktatású 

Iskolaközpont iskolai egységnek a bejáratánál, az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely előírásai szerint. 

A műszaki dokumentációt, a 286/14.03.2018. sz., Tervezési Szolgálati munkálatnak az átvételére 

vonatkozó Jegyzőkönyv szerint vette át, a Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont 

által. 

A 291/15.03.2018. sz. átirattal, amelyet az 5093/15.13.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, a beruházásnak a 

haszonélvezői minőségébe, megküldte együtt a műszaki-gazdasági dokumentációval, DALI fázis, a 

következő dokumentumokat, belefoglalva a véleményezéseket és a beleegyezéseket is, amelyek 

szerepelnek az 1946/17.10.2017. sz. Városrendezési engedélyben: 

- Városrendezési engedély 1946/17.10.2017. sz.; 

- Az Általános költségelőirányzat a 907/2016. sz. Kormányhatározat szerint kidolgozva; 

- A beruházási munkálatoknak a kivitelezési naptára; 

- Telekkönyvi kivonat felvilágosítás céljából, 138204. sz. együtt az 1. rész 1. Mellékletével; 

- A Tervezési Szolgáltatási Munkálatok 286/14.03.2018. sz. Szolgálatok Átvételének a 

Jegyzőkönyve; 
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- Műszaki szakértői vizsgálat; 

- A Marosvásárhely-i SC COMPANIA AQUASERV SA 8492/III/B/6/13.11.2017. sz. 

véleményezés (víz és kanalizálás); 

- A Marosvásárhely-i Dél Erdély-i SDEE (elektromos áram) véleményezése; 

- A Marosvásárhely-i SC DELGAZ GRID SA (földgáz) 210729359/02.11.2017. sz. véleményezése; 

- A Bukarest-i SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (telefon) 1114/03.11.2017. 

sz. véleményezése; 

- A Marosvásárhely-i SC SALUBRISERV SA (hulladék tárolás) 463/27.10.2017. sz. 

véleményezése; 

- A Marosvásárhely-i Polgármesteri Hivatal 3730/27.10.2017. sz. + ADP 390/02.11.2017. sz. 

véleményezések; 

- A Marosvásárhely-i Polgármesteri Hivatal, Műszaki Igazgatóság, Energetikai Iroda 

400/01.11.2017. sz. véleményezése; 

- A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség 876/17/SU-07.12.2017. sz. átirata; 

- A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 2155/10.11.2017. sz. véleményezése; 

- A Maros Megyei Építkezési Felügyelőség 8394/27.02.2018. sz. beleegyezése; 

- A Maros Megyei Művelődési Igazgatóság 15/Z/30.01.2018. sz.; 

- A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 9190/02.11.2017. sz. Véleményezése. 

A dokumentációnak az ellenőrzésének következtében és tekintettel arra, hogy a dokumentációt az 

utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítmények/tervezetekhez tartozó műszaki-gazdasági dokumentációk összeállításának a lépéseire 

és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat szerint állították össze, 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

8701/20.04.2018. sz. 

IXB/2 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

A Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai 

egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő 

feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Az 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, Marosvásárhely belterületében található, az 1918 

december 1 sugárút 32 sz. alatt, Maros Megyének a köztulajdonában van, a 

138204/41726/26.07.2017 Tîrgu Mureş Telekkönyvben, a CAD: 1010-C1, Top: 1483/5, 1486/6 

kataszteri számmal azonosított. 

A létező helyzet 

A beavatkozásnak alávetett és a dokumentációnak a tárgyát képező létesítmény, az épület, 

amelyben működik a speciális szükségletekre szoruló személyeknek a központja/iskolája. Az 

iskolának az épülete egy régi építmény, amelyet téglából építettek, 1920 körül, 3 szintesre (alagsor, 

földszint, emelet) és 2 közbeeső emelettel. Az épületben találhatók: tornaterem, helyiségek a 

tanároknak, 2 ebédlő, konyha, raktározó helyiségek, irodák (könyvelőség, igazgatóság, titkárság, 

stb.), folyosók, osztálytermek, műhelyek, kabinet, illemhelyek, lépcsőház. 

A hely ahol az iskola található 2.000 nm, a 138204/41726/26.07.2017 Tîrgu Mureş Telekkönyv 

szerint. 

Mivel ez egy a fogyatékos személyeknek szánt épület, fel van szerelve egy tolószékes személyeket 

szállító mechanikai rendszerrel, a földszintről a következő szintre. 

Jelenleg az épületnek a hiányos kinézete abban áll, hogy az épületnek a bejáratánál nem található 

egy feljáró vagy más kisegítő rendszer a fogyatékos személyek számára. 

A beruházáshoz tartozó ingatlan és a terület, amelyre van építve, a helységnek a belterületén 

található, a történelmi műemlékek védelmi övezetében.  

A Maros Megyei Tanácsnak a 2001. január 01-i 67. sz. Határozata szerint, az ingatlan az 1. sz. 

Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont ügykezelése alatt található. 

A javasolt helyzet 

Az építészeti projekttel és a Maros Megyei Kulturális Igazgatóság által kiadott véleményezéssel, 

egy eltávolítható feljárónak az építését javasolják, fémszerkezettel, a főbejárathoz (a frontjára), 

amelynek a rendeltetése, a mozgássérült személyeknek az ingatlanba való bejutásának a 

támogatása. A fogyatékos személyeknek a bejutását segítő feljárónak a kiépítési és elhelyezési 

munkálatait, a Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai egységnek a 



bejáratánál, el lehet végezni anélkül, hogy az épületnek szerkezetének a módosítására lenne szükség 

vagy bármely szerkezeti természetű problémát vetne fel. 

Javasoltatik, hogy a feljáró a maga egészében szétszerelhető legyen. 

A beruházási objektumnak a megvalósításához, valamint az épületbe való bejáráshoz a tervező két 

műszaki-gazdasági megoldást/változatot javasolt és mutatott be, amelyeket a mozgássérült 

személyek részére, az ingatlanba való bejutását segítő szerkezetnek a tulajdonságai határoznak meg. 

1. megoldás: 

- Javasolják az épületbe való bejutást a homlokzat felől (az 1918. December 1 Sugárút felől), ezt a 

választást a járda és az iskolába való bejárati pihenő közötti viszonylag kicsi szintkülönbség 

befolyásolta (megközelítőleg 54 cm). 

- Tanulmányoztak megoldást a személyeknek az udvarból való bejutására vonatkozóan, de a 

szintkülönbség abban az övezetben megközelítőleg 1,10 m, ami egy nyújtottabb feljárónak a 

készítését vagy két fogyatékos személyt szállító gépezetnek az elhelyezését feltételezte volna, az 

udvar felőli bejárati folyosó és az iskolának a fő folyosója közötti szintkülönbség miatt. 

- A javasolt műszaki megoldás egy fémszerkezetű feljárónak az építéséből áll, amely egy fém 

keretből, recézett lemezből készített mozgási felülettel és fém korlátokkal. 

- A feljárót az érvényben levő szabályozásoknak a betartásával készítik, biztosítani fognak egy 

pihenőt a szükséges méretekkel, amelyek megengedik a tolószéknek a mozgatását, a korlátokat 

pedig oly módon kivitelezik, hogy használható legyen úgy a felnőtt tolószék használók által, mint a 

gyermekek által is. 

- A feljárónak lesz egy minimum 10 cm-es párkánya, a tolószéknek a kerekének vagy a sétabotnak 

lecsúszásának a megelőzésének az érdekébe, a kiinduló pontokba pedig figyelmeztető tapintási – 

láthatósági felületekkel lesz ellátva. 

- Javasolják a lépcsőknél nem megfelelően megvalósított feljárónak az elbontását és azoknak a 

kivitelezésének a visszaállítását. 

- Javasolták a feljárónak az elhelyezését oly módon, hogy az ne befolyásolja a járdának a méreteit. 

2. megoldás: 

- Egy síkba megdőlt az ingatlanba való bejutást támogató szállító feljárónak a kivitelezését 

javasolják, amelyet egy 180
0
 fordító mechanizmussal legyen építve oly módon, hogy akkor, amikor 

a feljáró áll ne befolyásolja a járdának a méretét. 

- Ez a műszaki megoldás 4 lépcsőnyi szintkülönbségnek a fedezésére javasolt. 

- Javasolják egy csengő rendszerrel való ellátását is, úgy, hogy a személy, aki fogja használni a 

feljárónak a mechanizmusát, tudja figyelmeztetni az iskolának a személyzetét, mivel annak az 

állandó támogatására szorul. 

- A 2. megoldásnál javasolják, hogy egy későbbi fázisban, átszervezzék/áthelyezzék a jelenlegi 

bejáratnak az ajtóját, a homlokzati bejáratnak az asztalos munkájának a helyettesítésével. A naponta 

használt ajtónak a helyzetének a megváltoztatásának a célja, a tolószéknek, a használójának a 

mozgási terének az optimalizálása. 



- A feljárónak a mechanizmusát az épületnek a létező elektromos hálózatából lesz ellátva 

elektromos árammal, anélkül, hogy kiegészítsék az energiával szolgáló kapacitását. 

Mindkét megoldást a Városrendezési engedéllyel kért, véleményezéseket és beleegyezéseket kiadó 

hatóságoktól kapott válaszokra való tekintettel készítették. 

A javasolt két megoldás közötti különbséget, az ingatlanba való bejutás szempontjából különböző 

megoldás adja, valamint a feljárónak a műszaki kiépítése és a mechanikai működése teszi. 

A javasolt optimális műszaki-gazdasági megoldás/változat 

A tervező által javasolt műszaki-gazdasági megoldás az 1. megoldás. 

A javasolt megoldások/változatok összehasonlítása, műszaki, gazdasági, pénzügyi, 

fenntarthatósági és kockázati szempontból 

 

1. megoldás 2. megoldás Előny 

Egy fémszerkezetű feljárónak a 

megépítése, recézett lemezből 

megvalósított mozgási felülettel, 

minimum 10 cm-es oldalsó 

párkánnyal és fém karfákkal, a 

tolószéknek a mozgatásához 

szükséges méretekkel, a korlátokat 

pedig oly módon kivitelezik, hogy 

használható legyen úgy a felnőtt 

tolószékhasználók által, mint a 

gyermekek által is, a kiinduló 

pontokba pedig figyelmeztető 

tapintási – láthatósági felületekkel 

lesz ellátva.  

Egy síkba megdőlt az ingatlanba való 

bejutást támogató szállító feljárónak a 

kivitelezését javasolják, amelyet egy 

180
0
 fordító mechanizmussal legyen egy 

csengő rendszerrel való ellátását az 

ingatlannak a személyzetének a 

figyelmeztetéséhez. Egy későbbi 

fázisban, átszervezzék/áthelyezzék a 

jelenlegi bejáratnak az ajtóját, a 

homlokzati bejáratnak az asztalos 

munkájának a helyettesítésével, a 

naponta használt ajtónak a helyzetének a 

megváltoztatásának a célja, a 

tolószéknek, a használójának a mozgási 

terének az optimalizálása.  

1. megoldás 

A beruházás összköltsége: 

35.401,75 lej+HÉA, azaz 

7.596,94, euró+HÉA 

A beruházás összköltsége: 67.719,25 

lej+HÉA, azaz 14.532,03 euró+HÉA 
1. megoldás 

1 euró=4,66 lej (a nemzeti banknak a 2018.04.11.-i árfolyama szerint) 

A javasolt 1. megoldásnak a megindokolásánál a következő előnyöket vették figyelembe: 

- Egyszerűbb műszaki tervezési és építési megoldás; 

- Nem szükségeltet nagyobb beavatkozást az építkezésnél; 

- A beruházás értéke kisebb, mint a 2. megoldásnál. 

A javasolt 1. megoldás szerint, a beruházásnak a teljes összege 42.048,81 lej TVA-val (19%) 

együtt, ami egyenértékű 9.023,35 euró-val, amelyből C+M: 26.098,50 lej TVA-val (19%) együtt, 

ami egyenértékű 5.600,54 euró-val TVA-val (19%) együtt. 

(1 euro = 4,66 lej a Román Nemzeti Bank 2018.04.11.-i árfolyama szerint). 

A munkálatnak a kivitelezési ideje: A beruházási létesítménynek, a kivitelezésének az ideje 6 

hónap, amelyből a munkálatoknak a kivitelezési határideje 4 hónap, a tervező által elkészített 

beosztás szerint. 



Figyelembe véve a fennebb bemutatott két megoldásnak az előnyeit és hátrányait, valamint azt, 

hogy az 1. megoldásnál javasolt nagyobb költségeket bevonó, 180
0
-os fordító mechanizmussal 

épített feljárónak, a kivitelezésének a műszaki megoldásának, az összetettségének köszönhetően, 

azt lehet következtetni, hogy az 1. megoldásnak a választása indokolt, úgy műszaki szempontból, 

mint pénzügyi szempontból, mindkét megoldásnak a megbecsült értékének a különbségének révén. 

Funkcionális szempontból mindkét megoldás ugyanazt a használhatóságot biztosítja. 

A "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" 

benyújtott tervezési és kivitelezési műszaki dokumentációt a Marosvásárhely-i SC B&B Orto 

Proiect SRL társaság készítette, a Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpontnak a 

kérésére. 

Az Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, a beruházásnak a haszonélvezői 

minőségébe, a 291/15.03.2018. sz. átirattal, amelyet az 5093/15.03.2018. sz. alatt iktattak a Maros 

Megyei Tanácsnál, megküldött egy eredeti példányt a műszaki-gazdasági – DALI fázis 

dokumentációból, Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású 

Iskolaközpont iskolai egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való 

bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásának érdekébe. 

A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. cikkely (e) betű előírásai szerint, a 

helyi közigazgatási hatóságoknak a kötelességük, a közigazgatási területi egységnek a köz- és 

magán tulajdonának, a vagyontárgyainak a hatékony ügykezelése. 

Ugyanannak a törvénynek a 23. cikkely (d) betű szerint, a hitelutalványozó felel az általa vezetett 

intézmény tulajdonába vagy az ügykezelése alatt levő javaknak az épségéért. Az ingatlan Maros 

Megyének a tulajdona, így a fennebb leírt munkálatokat a tulajdonos/ügykezelő kell el végezze. 

A beruházásnak a finanszírozása a Maros Megyei Tanácsnak a Helyi Költségvetéséből fog történni. 

Figyelembe véve az előbb bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely 1918 

december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai egységnek a bejáratánál 

"Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" 

beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, 42.048,81 lej 

TVA-val (19%) együtt, ami egyenértékű 9.023,35 euró-val, amelyből C+M: 26.098,50 lej TVA-val 

(19%) együtt, ami egyenértékű 5.600,54 euró-val TVA-val (19%) együtt, értékbe. 

(1 euro = 4,66 lej a Román Nemzeti Bank 2018.04.11.-i árfolyama szerint). a jóváhagyására 
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Ovidiu Dancu 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin mérnök
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 8733/20.04.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

A Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai 

egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő 

feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Alelnöke által, a 8700/20.04.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Műszaki Igazgatóságnak a szakjelentését,  

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 jegyezzük meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) bekezdés „a” betű előírásainak alapján, a Maros Megye 2018. 

évi általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

15/2018. sz. Határozattal- 3/9 és 8 Mellékletek, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta "A 

Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpontnál, a fogyatékos személyek részére az 

épületbe való bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezésének/építésének a tervezésére és 

kivitelezésére" vonatkozó beruházást. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy az iskolának az épületébe való belépési 

egyes övezeteibe nincsen a fogyatékos személyeknek a bejutását segítő feljáró, ezért szükség van 

egy mozgatható feljárónak a megépítésére, fémszerkezettel és annak az elhelyezése a főbejáratnak a 

környékén, a mozgássérült személyeknek az ingatlanba való bejutást biztosítandó.  

Következésképpen, elkészítették a beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját, azaz a 

megvalósíthatósági tanulmányt, a beruházásnak az általános költségelőirányzatát és a 

véleményezési dokumentációt, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott 

létesítmények/projektek műszaki-gazdasági dokumentációinak az elkészítésének a fázisaira és 

keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 7-10 cikkely előírásai szerint, 

megszerezve az összes véleményezést, amelyet a városrendezési engedély tartalmaz. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, 273/2006. sz. Törvény 44. 

cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, az új beruházási létesítményeknek a műszaki-gazdasági 

dokumentációit, amelyeknek a finanszírozását a megye költségvetéséből biztosítják, a megyei 

tanács hagyja jóvá. 
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Hasonlóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) bekezdés ”f” betű szerint, a megyei tanács hagyja 

jóvá a megyei érdekeltségű munkálatoknak a műszaki-gazdasági dokumentációit. 

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. 

Az fent bemutatottak szempontjából, elemezve a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés 

”a” betű, összevetve a (3) bekezdés ”f” betű előírásait, és figyelembe véve a tényt, hogy a 

feljárónak a kiépítési és elhelyezési munkálatait úgy valósítják meg, hogy nem szükséges az 

épületnek, amely a történelmi műemlékek övezetében található, a szerkezetének a módosítása, úgy 

értékeljük, hogy a Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású 

Iskolaközpont iskolai egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való 

bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának 

és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 
VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella / 2 péld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 


	Hot050_2018_HU
	Hot050 exp_HU
	hot050 raport spec_HU
	Hot050 raport juridic_HU

