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2019. november 28.-i 

141. számú HATÁROZAT 

Maros megye köztulajdonához tartozó és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház 

igazgatása alatt levő ingatlanok egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a 

meghatározására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 30522/21.11.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház 31664/2019. sz. átiratát, 

amelyet a 27831/2019. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 868. cikkely, valamint a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 332. és 333. cikkely 

előírásait,  

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés c) betű, valamint 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, Maros megyének a köztulajdonát képező, a Marosvásárhely-i Sürgősségi 

Megyei Klinikai Kórház ügykezelése alatt álló ingatlanokban található, 110,81 nm-es összterületű 

helyiségeknek, a bérbeadását nyilvános árverés keretébe, 5 éves periódusra. 

(2) A helyiségeknek az elhelyezkedései, területei, rendeltetései és az árverésen a minimális 

kikiáltási árai, a jelen határozatnak a szerves részét képező mellékletben vannak meghatározva. 

2. cikkely A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház, az ingatlannak az 

adminisztrátori minőségében, amelyben a  bérbeadás tárgyát képező helyiségek találhatóak, az 

illetékes az árverés megszervezésében és a jogi okiratok megkötésében, a törvényes rendelkezések 

betartásával. 

3. cikkely A bérbeadás következtébe befolyt összegeket, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei 

Klinikai Kórház, havonta, teljes egészébe, a Maros Megyének a költségvetésébe fogja átutalni. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

30522/21.11.2019. sz. 

VII/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye köztulajdonához tartozó és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház 

igazgatása alatt levő ingatlanok egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a 

meghatározására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely municípium, Gheorghe Marinescu utca 50. sz., Gheorghe Marinescu utca 34. sz. 

alatti, Forradalom utca 33. sz. alatti és az 1918 December 1 sugárút 24-26 sz. alatti C1  ingatlanok 

Maros megye köztulajdonának részei, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az 

Egészség- és Családügyi Minisztérium igazgatásából a megyék köztulajdonába és az illető megyei 

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

A fennebb említett ingatlanoknak az ügykezelését, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórházra bízták, a 34/2003. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház, a 31664/2019. sz. átirattal, kéri a 

beleegyezést, a Kórház területén levő egyes helyiségeknek a bérbeadására vonatkozóan, egy 

gyógyszertárnak, egyes meleg italos automatáknak és egyes bank automatáknak az elhelyezésének 

az érdekébe. 

A fennebb említett átiratban, meghatározzák a helyiségeknek az elhelyezkedését, a területét, 

rendeltetésüket és az árverésen a kikiáltási árukat. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a fennebb említett szolgáltatásoknak, ezen helyiségeknek a 

bérbeadásának a jóváhagyása célszerű, a befolyt összegek a megye költségvetésének a 

jövedelmeinek a növekedéséhez vezethetnek. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros megye köztulajdonához 

tartozó és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház igazgatása alatt levő ingatlanok 

egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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