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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. október 21.-i 

165. számú HATÁROZAT 

Egy földterületnek, ingyenes használatba adásáról, amely Maros megye köztulajdonában és a Maros 

Megyei Klinikai Kórház ügyintézése alatt található 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021.10.15.-i 28419. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztályának a 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék 3196/DE/8.10.2021. sz. átiratát, amelyet a 

27742/8.10.2021. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácson, valamint a Maros Megyei Klinikai 

Kórháznak a 14516/11.10.2021. sz. átiratát, amelyet a 27913/11.10.2021. sz. alatt iktattak a Maros 

Megyei Tanácsnál, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányhatározat 287. cikkely „b” betű előírásaira, megerősítve a 349-

353. cikkelyekkel, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, Polgári 

Törvénykönyv 874. cikkelyének az előírásaira, 

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

(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a (4) bekezdés ”a” betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés 

alapján. 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja az ingyenes használatba adását, 2 éves periódusra, a Marosvásárhely 

municípium, 1918. December 1 sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan részét képező 350 nm felületű 

területnek, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Széknek, az intézménynek a gépjárműinek, valamint az 

igazság szolgáltatás kivitelezésében érintett különleges rendszerben közlekedő gépjárműveknek a 

parkolásához. 

(2) Az (1) bekezdésben említett területnek az azonosító adatai be vannak mutatva a jelen 

határozatnak a szerves részét képező mellékletben. 

2. cikkely Az ingyenes használatba adási szerződést, a Maros Megyei Klinikai Kórház, mint az 

ingatlannak az ügykezelője és a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék, mint a területnek a 

haszonélvezője, fogják aláírni. 

3. cikkely A Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék fogja állni az általa használt területnek a 

karbantartási kiadásait. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Maros Megyei Klinikai Kórháznak és a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Széknek, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

   

18166/24.08.2018 sz. 

VI/D/1 akta  

Jóváhagyási beszámoló 

Egy földterületnek, ingyenes használatba adásáról, amely Maros megye köztulajdonában és a Maros 

Megyei Klinikai Kórház ügyintézése alatt található 

 

A Marosvásárhely municípium 1918. December 1 sugárút 24-26 sz. alatti ingatlan, Maros Megye 

köztulajdonának része, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az Egészség és 

Családügyi Minisztérium ügykezeléséből a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanácsoknak 

az ügykezelése alá való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormányhatározat alapján. 

Az ingatlannak a felülete 7140 nm, amely udvarokból, építményekből és két épülettömbből állnak, 

415 nm-es, illetve 1345 nm-es beépített felülettel a földön, az egész ingatlannak egészségügyi 

rendeltetése van. 

A Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék, 2018-tól egy új ideiglenes székhelyre költözött, a 

Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu utca 69 sz. alatti ingatlanba, amely helyzetben a megyei 

közhatóság, a 90/2018. sz. Határozatával, 3 éves időszakra rendelkezésre bocsátotta a 350 nm 

felületű földterületet, amely a Marosvásárhely, 1918. december 1 sugárút 24-26 sz. alatti ingatlan 

része, az intézmény gépjárműinek és az igazság szolgáltatás kivitelezésében érintett különleges 

rendszerben közlekedő gépjárműveknek a parkolásához. 

Figyelembe véve, hogy a földterület ingyenes használati joga jár le, a Marosvásárhely-i 

Fellebbviteli Szék, a 3196/DE/8.10.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

27742/8.10.2021. sz. alatt iktattak, a tudomásunkra hozza, hogy ”A Marosvásárhely-i Fellebbviteli 

Szék, Marosvásárhely, Justiției utca 1 sz. alatti székhelyének beruházási és bővítési munkálatai 

beruházás kivitelezését nem fejezték be, következésképpen kéri a 350 nm felületű földterületnek 

ingyenes használatba adását, amely a Marosvásárhely, 1918. december 1 sugárút 24-26 sz. alatti 

ingatlan része, parkoló rendeltetéssel, 2 éves időszakra, a 2023. évig. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, közölte a beleegyezését, a 14516/11.10.2021. sz. átirattal, 

amelyet a 27913/11.10.2021. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk a 350 nm felületű területnek az ingyenes használatba 

adását, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék részére, 2 éves periódusra, az illető intézmény 

gépjárműinek a parkolásához, valamint az igazságszolgáltatás kivitelezésébe beavatott különleges 

rendszerben közlekedő járművek részére. 

A fennebb bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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