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2021. október 21.-i 

173. számú HATÁROZAT 

A „Lift felszerelése a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Kórházban – Ideggyógyászati 

Pavilon” beruházás Műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyására vonatkozóan 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 28398/15.10.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóság, Beruházási és közbeszerzési szolgálat, Beruházási osztálynak a 

28449/15.10.2021. sz., a Gazdasági igazgatóság Jelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

28551/15.10.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház 

6222/17.09.2021. sz. kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26003/21.09.2021. sz. alatt 

iktattak, valamint a S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. tervező által készített műszaki-gazdasági 

dokumentációra, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 44. cikkely és az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott 

beruházási létesítmények/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációk 

összeállításának és keret-tartalmának a lépéseire vonatkozó 907. sz. Kormányhatározat 7 és 10. 

cikkely előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”f” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a „Lift felszerelése a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu 

Kórházban – Ideggyógyászati Pavilon” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációt és műszaki-

gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági tanulmány 1. megoldása szerint, a beruházás 713.925,85 

lejes összértékébe (19%) HÉA-val együtt, amelyből C+M: 1.787.023,00 lej (19%) HÉA-val együtt, 

a jelen határozat szerves részét képező Melléklet és költségelőirányzat szerint.  

2. cikkely A jelen határozatot közlik, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" 

Municípiumi Kórházzal, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Műszaki Igazgatóságával és 

Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

 

28398/15.10.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Lift felszerelése a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Kórházban – Ideggyógyászati 

Pavilon” beruházás Műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyására vonatkozóan  

 

Az ingatlan, amelyben tevékenykedik a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház, a beruházás haszonélvezője, Dicsőszentmárton település, Victor Babeș 2 sz. 

alatti belterületen található – a CF 55540 telekkönyvben van azonosítva, az 55540/Tarnaveni 

kataszteri számmal. a földterület teljes felülete 98.496,00 nm, amelyen 33 épülettömb található, a 

felvonót pedig a C2 épülettömb – Ideggyógyászati Pavilon külső felületére fogják kiépíteni. 

A 2020-2025-ös időszakba, a Közös Stratégiai Keret szerint, prioritást képez, a kiszolgáltatott 

személyeknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük, egy megfelelő egészségügyi 

infrastruktúrának a kifejlesztésével és az orvosi szolgáltatás minőségének a növelésével. A 

megfelelő, folyamatos és magas színvonalú orvosi ellátáshoz való hozzáférésre fektetve a 

hangsúlyt, az egészségügy terén jelentkező egyenlőtlenségek csökkentésének az érdekébe. 

Ebben a kontextusban, bármely az építmény infrastruktúrájának a feljavítására vonatkozó 

beruházás, szükséges, ennek az elég magas számú betegnek, a megfelelő kórházi körülményeinek a 

biztosításához. 

A javasolt beruházás, a Stratégia célkitűzései közé sorolható, hozzájárulva az egészségügyi 

infrastruktúra fejlődéséhez. 

Ez a projekt a következő sajátos célkitűzések eléréséhez járul hozzá: 

- A fogyatékos személyek felvonója, fedezni fogja azoknak a mozgási szükségleteiket; 

- A külső felvonó felszerelésével, javítanak az orvosi szolgáltatások minőségén és értelem szerűen a 

páciensek egészségén; 

- A felvonót a C2 épület északi frontjára kívül fogják felszerelni, anélkül, hogy még szükség legyen 

a belső térnek a funkcionalitásának a változtatására, amely szükséges lett volna a felvonó 

beszereléséhez; 

- Esztétikai és építészeti szempontból, a felvonó az Ideggyógyászati Pavilon építészeti stílusához 

fog igazodni. 

A megvalósíthatósági tanulmányt 2020.10.22.-én vették át, megkötve a 16933/22.10.2020. sz. 

Átvételi jegyzőkönyvet. 
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A beruházás teljes értéke 713.925,85 lej HÉA-val együtt, amelyből: építés-felszerelés (C+M), 

HÉA-val együtt 259.065,38 lej. 

A Dicsőszentmárton-i "Lift felszerelése a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Kórházban 

– Ideggyógyászati Pavilon” beruházásra megküldött dokumentáció ellenőrzésének a következtében 

és tekintettel arra, hogy azt az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott 

beruházási létesítményekre/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációknak az 

összeállítási fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat előírásai 

szerint állították össze, 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 


	Hot 173_2021_HU
	Hot 173 ref apr_HU

