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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

2018. május 24.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő 

ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásának, az idejének a meghosszabbítására 

vonatkozóan 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a _____/_____2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalat Irányítási Osztályának a szakjelentését, 

a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

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

7031/2018. sz. átiratát, valamint a Maros Megyei Nyugdíjpénztár 37183/2018. sz. átiratát, 

amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 10314/2018. sz. és a 9744/2018. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztulajdonban levő 

javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvényre, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. cikkely (1) 

bekezdésre, valamint az 1229/2005. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a Munkaképesség Orvosi 

Véleményezésének és Rekuperáció Nemzeti Intézménynek és a munkaképesség orvosi 

szakvéleményezési területi rendelőinek a működésének a szervezési és működési szabályzatának az 

előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásainak alapján, összevetve a 124. cikkely és a 97. cikkely (1) 

bekezdéssel, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja ingyenes használatba adását 3 éves periódusra a Dicsőszentmárton 

municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlanban található 17,16 nm felületű helyiségnek, a 

Maros Megyei Nyugdíjpénztárnak, a munkaképesség orvosi szakvéleményezésében illetékes 

területi rendelőjének, a működtetésének az érdekébe. 

(2) Az (1) bekezdésben említett helyiség, a jelen határozatnak szerves részét képező mellékletben 

van azonosítva. 

2. cikkely A Maros Megyei Nyugdíjpénztár fogja állni az 1. cikkelybe említett helyiségnek 

fenntartásának és működtetésének a kiadásait. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának, a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak és a Maros Megyei 

Nyugdíjpénztárnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

______/______05.2018 sz. 

VI/D/1 akta  

 

INDOKOLÁS 

A Dicsőszentmárton municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő 

ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásának, az idejének a meghosszabbítására 

vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlan, amely be van jegyezve az 

55540/Târnăveni sz. telekkönyvbe, az 55540 kataszteri számmal, Maros megye köztulajdonának 

része, az álam magántulajdonából és az Egészség- és Családügyi Minisztérium ügykezelése alól a 

megyék köztulajdonába és az illető megyei tanácsoknak a köztulajdonába egyes ingatlanoknak az 

átruházására vonatkozó 867/2002. sz. Románia Kormányhatározata alapján, a Dicsőszentmárton-i 

”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház ügykezelése alatt található. 

A Maros Megyei Tanácsnak az 52/2015. sz. Határozatával jóváhagyták ingyenes használatba 

adását, 3 éves periódusra, a Dicsőszentmárton municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlanban 

található 17,16 nm felületű helyiségnek, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár részére, a munkaképesség 

orvosi szakvéleményezési területi rendelőjének a működésének az érdekébe. 

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár a 37183/2018. sz. átiratával kérelmezte az ingyen használatba 

adásnak, az idejének a meghosszabbítását, mivel az lejár május hónap folyamán. 

A Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, mint az ingatlannak az 

ügykezelője, a 7031/2018. sz. átirattal kifejezte a beleegyezését, az ingyenes használatba adásnak, 

az idejének a meghosszabbításába. 

A Megyei Nyugdíjpénztárnak a kérését, az 1229/2005. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a 

Munkaképesség Orvosi Véleményezésének és Rekuperáció Nemzeti Intézménynek a szervezési és 

működési szabályzatának a 12. cikkely rendelkezéseire alapozzák. 

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 
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