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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2022. március 24.-i 

38. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról és 

kiegészítéséről, valamint egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, egyes ingatlanok 

ügyintézésének az érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022.03.17.-i 6855. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

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

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 

3444/22.02.2022. sz. átiratát és a Maros Megyei Múzeum 551/11.03.2022. sz. átiratát, 

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

286. cikkely (1) és (3) bekezdés, 287. cikkely, 289. cikkely és 298-300. cikkely, valamint az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, Polgári Törvénykönyv 858-860. cikkely, 

863. cikkely ”f” betű ás 866-868. cikkely előírásaira, 

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

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

bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat melléklete, a 

következőképpen módosul: 

1. Az I. szakaszban ”Ingatlan javak” a következő tételek változnak: 306. sz. tétel ”Épület – 

Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu ” Kórház, II. Poliklinika, melléképületek és a 

hozzátartozó földterületek”, 6. sz. oszlop ”Leltári érték – (lej)” módosul és a következő lesz a 

tartalma: ”21.156.929,34”; a 307. sz. tétel ”Épület – Dicsőszentmárton-i Gyermekkórház 

melléképületekkel és a hozzátartozó földterületekkel”, 6. sz. oszlop ”Leltári érték – (lej)” módosul 

és a következő lesz a tartalma: ”1.883.875,50” 

2. Az I. szakaszban ”Ingatlan javak”, a 257. pozíció után beiktatnak egy új pozíciót, a 257
1
. számút, 

amelynek a tartalma, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe van foglalva 
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3. Az I. szakaszban ”Ingatlan javak”, a 825. pozíció után beiktatnak öt új pozíciót, a 826, 827, 828, 

829 és 830 számúakat, amelyek tartalma, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe van 

foglalva. 

II. cikkely (1) Az I. cikkely 2. pontba foglalt javakat, a Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtér 

Ö.Ü.V. ügykezelésére bízzák, a sajátos tevékenységvégzésének érdekébe. 

(2) Az I. cikkely 3. pontba foglalt javakat, a Maros Megyei Múzeum ügykezelésére bízzák, a 

sajátos tevékenységvégzésének érdekébe.  

III. cikkely A II. cikkelyben említett javak átadása – átvétele, jegyzőkönyv alapján történik, a jelen 

határozat közlésétől 15 napos határidőn belül. 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórháznak, a Maros Megyei Múzeumnak, valamint a ”Marosvásárhely-i – 

Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

6855/17.03.2022. sz. 

X/D/1 akta  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról és 

kiegészítéséről, valamint egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, egyes ingatlanok 

ügyintézésének az érdekébe 

 

Maros Megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény alapján végezték el, és a Maros Megyei Tanács elfogadta az 

utólag módosított és kiegészített, 42/2001. július 12. sz. Határozatával. 

A Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 3444/22.02.2022. sz. 

átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál az 5467/02.03.2022. sz. alatt iktattak, kérte egyes 

ingatlanok leltári értékeinek a módosítását, egyes beruházási munkálatok befejezésének a 

következtébe. 

Tekintettel a fentebbiekre, szükség van a következő pozícióknak a módosítására, a 306. sz. 

pozíciónak „Épület – Dicsőszentmárton-i „Gheorghe Marinescu ” Kórház, II. Poliklinika, ahol a 

leltári érték 21.156.929,34 és a 307. sz. pozíciónak „Épület – Dicsőszentmárton-i Gyermekkórház 

melléképületekkel és a hozzátartozó földterületekkel”, ahol a leltári érték 1.883.875,50. 

A Maros Megyei Tanács 204/15.12.2021. sz. Határozatával, elfogadták az Ács Emeric, Balla 

Sighismund és Lokodi Ileana által meg tett adomány ajánlatot, amelyek tárgya a Nyárádremete 

község, Mikháza faluban található földterület ingatlanok, a Mikházi Archeológiai park fejlesztésére. 

Utólag lebonyolították az eljárásokat az adományozási okiratoknak a hitelesítéséhez és megtették az 

intézkedéseket, Maros Megyének a tulajdonjogának a telekkönyvbe való bejegyzéséhez. 

Következésképpen, szükség van Maros Megye köztulajdon leltárának a kiegészítésére, az illető 

földterületekkel és azoknak a Maros Megyei Múzeumnak ügykezelésre való átutalására, a sajátos 

tevékenységének a végzésének az érdekébe. 

A Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtér területén, befejeztek egyes munkálatokat, a 

”Transilvania repülőtér esővíz csatornázása, pumpaháza és a hozzátartozó berendezések” 

beruházási létesítmény kivitelezésének az érdekébe, amelyeket átvettek a 25180/21.09.2020. sz. és a 

22888/19.08.2021. sz. Munkálatok befejezésekor íródó átvételi jegyzőkönyvekkel. 

Következésképpen, szükség van a javaknak Maros Megye köztulajdon javainak a leltárába való 

foglalására és a Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtér Ö.Ü.V. ügykezelésére való bízására, a 

sajátos tevékenységvégzésének az érdekébe. 

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

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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