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2021. október 21.-i 

161. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, „A Tüdőgyógyászati részleg energetikai felújítása és 

kapcsolódó munkálatok – létező manzárd kibővítése” beruházás kivitelezésébe való beleegyezésre 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 28412/15.10.2021. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállaltirányítási osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Klinikai Kórház 13075/2021. sz. átiratára, amelyet a 25413/2021. sz. 

alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint a Marosvásárhely Polgármestere által 

kibocsátott, 2020. május 7.-i 596. sz., Városrendezési engedélyre, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési 

munkálatok elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény és a Polgári 

Törvénykönyvnek, a köztulajdonra vonatkozó 858. és következő cikkelyeinek az előírásait, 

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

(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a 287. és 300. cikkellyel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Engedélyezi a Maros Megyei Klinikai Kórház által, „A Tüdőgyógyászati részleg 

energetikai felújítása és kapcsolódó munkálatok – létező manzárd kibővítése” beruházás 

munkálatainak a kivitelezését, a Marosvásárhely municípium, Gheorghe Marinescu utca 5. sz. 

alatti, a 120127/Târgu Mureș telekkönyvbe bejegyzett, Maros Megyének a köztulajdonában levő, a 

Maros Megyei Klinikai Kórház ügykezelése alatt álló, ingatlannak a területén, a jelen határozat 

szerves részét képező mellékletbe foglalt dokumentáció szerint. 

2. cikkely A tulajdonosnak a beleegyezése nem képez munkálat kivitelezési engedélyt, a 

haszonélvező köteles beszerezni az összes szükséges véleményezést, beleegyezést és engedélyt, a 

törvény szerint. 

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

Terület és Városrendezési Igazgatóságával és Műszaki Igazgatóságával és a Maros Megyei Klinikai 

Kórháznak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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28412/15.10.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, „A Tüdőgyógyászati részleg energetikai felújítása és 

kapcsolódó munkálatok – létező manzárd kibővítése” beruházás kivitelezésébe való 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, 

Gheorgeh Marinescu utca 5. sz. alatti ingatlan is, amely be van jegyezve a 120127/Târgu Mureș 

telekkönyvbe, Maros megyének a köztulajdonában van. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 13075/2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

25413/2021. sz. alatt iktattak, kéri a megyei közhatóságnak, mint a Marosvásárhely municípium, 

Gheorghe Marinescu utca 5. sz. alatti ingatlannak a tulajdonosának, a beleegyezését, „A 

Tüdőgyógyászati részleg energetikai felújítása és kapcsolódó munkálatok – létező manzárd 

kibővítése” beruházásnak a kivitelezéséhez szükséges építkezési munkálatoknak az elvégzéséhez, 

amelynek értelmébe megküldték a 2020. május 7.-i 596. sz. Városrendezési engedélyt. 

A Városrendezési engedéllyel kérik a tulajdonosnak a beleegyezését, a munkálatok elvégzéséhez, 

anélkül, hogy az munkálat kivitelezési engedélyt képezne, a haszonélvező – ez esetben a Maros 

Megyei Klinikai Kórház, köteles beszerezni az összes véleményezést, beleegyezést és engedélyt, a 

törvény szerint. 

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

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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