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2019. november 28.-i 

142. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely municípium, Bernády György utca 6. sz. alatti, a Maros Megyei Klinikai Kórház 

által igazgatott, ingatlannak egy helyiségének a rendeltetésével kapcsolatos, a kórháznak adott 

beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 30524/21.11.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Klinikai Kórház 15808/06.11.2019. sz. átiratát, amelyet a 

28721/06.11.2019. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a 34/2003. sz. Határozatának az előírásait, amint 

módosítva volt a Maros Megyei Tanácsnak a 102/2006. sz. Határozatával, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

287. és 300. cikkely, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 858. cikkely, megerősítve a 868. cikkely (2) 

bekezdés előírásaira,  

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 Kifejezi beleegyezését, Maros megyének a köztulajdonát képező, a Maros Megyei 

Klinikai Kórház ügykezelése alatt álló, Marosvásárhely municípium, Bernády György utca 6. sz. 

alatti ingatlanban található, 13,73 nm-es területű helyiségnek, a Maros Megyei Klinikai Korházért 

Egyesület által, székhelyként való használatával kapcsolatba. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett helyiség azonosítva van a jelen határozatnak a szerves részét 

képező mellékletben. 

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

Igazgatóságával és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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30524/21.11.2019. sz. 

VII/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely municípium, Bernády György utca 6. sz. alatti, a Maros Megyei Klinikai Kórház 

által igazgatott, ingatlannak egy helyiségének a rendeltetésével kapcsolatos, a kórháznak adott 

beleegyezésre vonatkozóan 

 

Az ingatlanok, amelyekben a Maros Megyei Klinikai Kórház tevékenykedik, 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 Maros Megyei Klinikai Kórház ügyintézése alatt található, a Marosvásárhely municípium, 

Bernády György utca 6. sz. alatti ingatlan is, amelyben az adminisztratív tevékenységét végzi, be 

van jegyezve a 90031/N/I/Târgu Mureș telekkönyvbe és Maros megyének a köztulajdonában van. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 15808/2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

28721/2019. sz. alatt iktattak, kéri a megyei közhatóságnak, mint a Marosvásárhely municípium, 

Bernády György utca 6. sz. alatti ingatlannak a tulajdonosának, a beleegyezését, egy helyiségnek 

iroda rendeltetésű használatával kapcsolatba, a Maros Megyei Klinikai Kórházért Egyesület részére. 

 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 mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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