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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. június 28.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

Maros megye köztulajdonában és a Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórház ügykezelése alatt levő egyes ingatlanokat érintő egyes intézkedésekre vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13396/22.06.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

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

8301/11.06.2018. sz. kérését, amelyet a 12415/12.06.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

 Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. 

sz. Törvény előírásait és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 864. cikkely előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betűje és a 97. cikkely rendelkezéseinek 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

ügykezelése alatt levő javaknak, Maros Megye köztulajdonából, Maros Megye magántulajdonába 

való átutalását, amelyeknek az azonosító adatai a jelen határozatnak a szerves részét képező 

mellékletbe vannak bejegyezve, a lebontásuknak az érdekébe. 

2. cikkely Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának a 

leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

Mellékletének a módosítását, amint következik: 

- a 306. pozíció „Épület - Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház. II. 

Poliklinika, melléképületek és a hozzátartozó terület”, módosul: a 4. oszlop „Azonosító elemek”, 

amelynek a következő lesz a tartalma „Dicsőszentmárton, Victor Babeş utca 2 sz., 33 épületet és 

98.496 nm hozzátartozó területet magába foglaló ingatlan” és a 6. oszlop „Leletári érték”, amelynek 

a következő lesz a tartalma „20.440.943,57”; 

- a 308. pozíció „Szálláshely a betegnek Dicsőszentmárton és hozzátartozó terület” módosul a 6. 

oszlop „Leltári érték”, amelynek a következő lesz a tartalma „35.755,01”. 
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3. cikkely  A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórházzal, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  13396/22.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

INDOKOLÁS 

Maros megye köztulajdonában és a Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórház ügykezelése alatt levő egyes ingatlanokat érintő egyes intézkedésekre vonatkozóan  

 

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeş utca 2 sz. alatti ingatlan Maros megye 

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

Családügyi Minisztérium igazgatásából a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanács 

igazgatásába való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormány Határozat alapján, a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatásába volt átadva, a 

34/2003. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház a 12415/2017. sz. átirattal a 

tudomásunkra hozza a tényt, hogy a cement előregyártott kerítés, kerítés betonoszlopból, Tűzcsap, 

klozet udvaron, berendezés szertár, melegház, karám medencével az állatoknak, munkaterápia 

térelhatároló Borca, rendeltetésű építmények a régiségük miatt megrongálódtak. 

A bemutatottak szerint, mint ezeknek, a javaknak Maros Megye köztulajdonából és a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház ügykezeléséből, a megye 

magántulajdonába való átutalás és tekintettel az érvényes jogszabályokra, javasoljuk a Maros 

Megye köztulajdonában levő vagyontárgyak mennyiségi érték kimutatásnak a ténybeli létező 

helyzet szerinti megegyeztetést, ezeknek a javaknak a leltárból és a könyvelési kimutatásból való 

leírásával. 

 

   

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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