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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2019. június 27.-i 

76. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonának a részét képező, Dicsőszentmárton, Plevnei utca 3 sz. alatti 

ingatlannál, a ”Lakóház kibővítés és manzárdozás, felújítás, belső kiépítés, hozzáférés kiépítés, 

kerítésépítés” beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15551/21.06.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 22899/2019. sz. étiratát, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 14960/2019. sz. alatt iktattak, valamint a Dicsőszentmárton 

Municípium Polgármesteri Hivatala által kibocsátott 86/24.04.2018. sz. Városrendezési engedélyre, 

Figyelembe véve, az utólagosan módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 

213/1998. sz. Törvénynek, valamint a Polgári Törvénykönyvnek a köztulajdonra vonatkozó, 858. és 

a következő cikkelyek előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betű és 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Engedélyezi, a Maros megye köztulajdonának a részét képező, Dicsőszentmárton, 

Plevnei utca 3 sz. alatti ingatlannál, amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak az ügykezelése alatt található, a ”Lakóház kibővítés és manzárdozás, felújítás, 

belső kiépítés, hozzáférés kiépítés, kerítésépítés” beruházásnak, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által való kivitelezését, a jelen határozatnak a szerves részét 

képező mellékletbe foglalt dokumentáció szerint. 

2. cikkely (1) A jelen határozat, a tulajdonosnak a beleegyezését képezi, az 1. cikkelyben említett 

beruházási munkálatoknak, a kivitelezésének az érdekébe. 

(2) A tulajdonosnak a beleegyezése nem képez, a munkálat elvégzését engedélyező okiratot, a 

haszonélvezőnek kötelessége, hogy megszerezze az összes szükséges véleményezést, beleegyezést 

és engedélyt, a törvény szerint. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Terület és Városrendezési Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának és a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

15551/21.06.2019. sz.  

VII/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye köztulajdonának a részét képező, Dicsőszentmárton, Plevnei utca 3 sz. alatti 

ingatlannál, a ”Lakóház kibővítés és manzárdozás, felújítás, belső kiépítés, hozzáférés kiépítés, 

kerítésépítés” beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton, Plevnei utca 3 sz. alatti ingatlan, amely a szociális védelmi rendszer keretéből 

származó gyermekeket ad helyet, Maros Megyének a köztulajdonába volt foglalva a Maros Megyei 

Tanácsnak a 12/2006. sz. Határozatával. Ugyanazon közigazgatási okirattal átutalták ennek az 

ingatlannak az ügykezelési jogát a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 

Az épületnek, alátámasztási, felújítási építkezésekre és berendezésekre és a jelenlegi törvényeknek 

és normatívoknak a követelményeinek való megfelelőségre van szüksége. 

A beruházási létesítményre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációt és műszaki-gazdasági 

mutatókat jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a 128/25.08.2016. sz. Határozatával. 

A javasolt beruházási létesítménynek a kivitelezésével, a létező épületnek a kibővítését szeretnék 

elvégezni, a hátsó és az első felében, a tervrajzok szerint és egy manzárdnak a kivitelezését a létező 

és a javaslat szerint kibővített földszint fölé. 

A Dicsőszentmárton Municípium Polgármesteri Hivatala által kibocsátott 86/24.04.2018. sz. 

Városrendezési engedéllyel, megállapították mint szükséges követelményt, az Építkezési 

engedélynek a megszerzéséhez, a Maros Megyei Tanácsnak a beleegyezése, a beruházásnak a 

kivitelezésébe. 

Figyelembe véve a fennebbieket, a 22899/13.06.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 14960/14.06.2019. sz. alatt iktattak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság kéri a megyei közhatóságnak a beleegyezését, az illető ingatlannak a tulajdonosi 

minőségébe. 

Tekintettel a bemutatottakra, javasoljuk a beleegyezésnek a kinyilvánítását, a Maros megye 

köztulajdonának a részét képező, Dicsőszentmárton, Plevnei utca 3 sz. alatti ingatlannál, a 

”Lakóház kibővítés és manzárdozás, felújítás, belső kiépítés, hozzáférés kiépítés, kerítésépítés” 

beruházásnak a kivitelezésének az érdekébe. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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