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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. május 28.-i 

82. számú HATÁROZAT 

Marosvásárhely municípiumban, 1918. december 1 sugárút 24-26. szám alatti, a megye 

köztulajdonába tartozó ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adására 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 13359/22.05.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási Osztály szakjelentését, 

a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár 30079/28.04.2020. sz. átiratát, amelyet a 

11351/30.04.2020. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint a Maros Megyei Klinikai 

Kórház 8058/18.05.2020. sz. átiratát, amelyet a 12615/18.05.2020. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 287. cikkely „b” betű, 297. cikkely (1) bekezdés „d” betű előírásait, megerősítve 

a 349. cikkellyel, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. cikkelyét, 

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

(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja ingyenes használatba adását, a Marosvásárhely municípiumban, 1918. 

december 1 sugárút 24-26. szám alatti ingatlanban található 99,76 nm felületű egyes helyiségeknek, 

a Maros Megyei Nyugdíjpénztár részére, a munkaképesség orvosi szakvéleményezésében illetékes 

területi rendelőjének a működtetésére, három éves periódusra. 

(2) Az (1) bekezdésben említett helyiségek azonosítási elemei, be vannak mutatva a mellékletben, 

amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A Maros Megyei Nyugdíjpénztár a saját költségvetéséből fogja állni az általa használt 

helyiségek fenntartásának és működtetésének a kiadásait. 

3. cikkely Az 1. cikkelyben említett helyiségeknek az átvétele-átadása a Maros Megyei Klinikai 

Kórház, mint az ingatlan adminisztrátora és a Maros Megyei Nyugdíjpénztár között megkötött 

jegyzőkönyv alapján történik, a jelen határozatnak a jóváhagyásától 15 napon belül. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a Maros 

Megyei Klinikai Kórházzal és a Maros Megyei Nyugdíjpénztárral, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLY 

 

  13359/22.05.2020 sz. 

X/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Marosvásárhely municípiumban, 1918. december 1 sugárút 24-26. szám alatti, a megye 

köztulajdonába tartozó ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adására 

vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely municípiumban, 1918. december 1 sugárút 24-26. szám 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 Maros Megyei 

Tanács 7/2009. sz. Határozatával pedig a Maros Megyei Klinikai Kórház igazgatásába volt átadva. 

A Maros Megyei Tanács 55/27.04.2017. sz. Határozatával jóváhagyták ingyenes használatba 

adását, 3 éves periódusra, a Marosvásárhely municípiumban, 1918. december 1 sugárút 24-26. szám 

alatti ingatlanból, egyes 99,76 nm-es területű helyiségeknek, a Maros Megyei Nyugdíjpénztárnak, a 

munkaképesség orvosi szakvéleményezésében illetékes területi rendelőjének a működtetésére. 

Figyelembe véve, hogy a periódus, amelyre a fent említett helyiségek rendelkezésre voltak 

bocsájtva, a végéhez ért, a Megyei Nyugdíjpénztár, a 30079/28.04.2020. sz. átiratában, kérvényezte 

az illető helyiségeknek még 3 évre való rendelkezésre bocsátását. 

Tekintettel a Megyei Nyugdíjpénztár kérelmére, a megyei közhatóság, a 11351/2020. sz. átiratával 

kikérte a Maros Megyei Klinikai Kórház nézőpontját, mint a szóban forgó helyiség ügyintézőjétől, 

ez a 8058/18.05.2020. sz. átiratában közölte nekünk a beleegyezését. 

A helyiségek átadása-átvétele jegyzőkönyvalapján történik, amely a Maros Megyei Klinikai 

Kórház, mint az ingatlannak az ügyintézője, és a Megyei Nyugdíjpénztár között köttetik.  

A Megyei Nyugdíjpénztár a saját költségvetéséből fogja állni a használt helyiség fenntartásának és 

működtetésének a kiadásait. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	Hot 082_2020_HU
	Hot 082 ref apr_HU

