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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2018. augusztus 30.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórház ügykezelése alatt levő, Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti ingatlan keretében található, 

„Létező helikopter leszálló engedélyezése” munkálatnak a kivitelezésére vonatkozó beleegyezéséről 

a megyei közhatóságnak  

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 18184/24.08.2018. sz. Indokolását, a 

Terület és Városrendezési Igazgatóság a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház 15393/2018. sz. átiratára, 

amelyet a 13274/2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

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

sz. Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési munkálatok 

elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény, valamint a Polgári 

Törvénykönyvnek a köztulajdonra vonatkozó 858. sz. és az utána következő cikkelyek előírásait,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, „c” betű, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Beleegyezik a Maros megye köztulajdonának részét képező, Marosvásárhely 

Municípium Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlan keretében, a „Létező helikopter 

leszálló engedélyezése” munkálatnak az elvégzésébe, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei 

Klinikai Kórház által, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt dokumentáció 

szerint. 

2. cikkely (1) A jelen határozat az 1. cikkelyben említett beruházásnak a munkálatainak az 

elvégzésébe való beleegyezése a tulajdonosnak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, az építkezési munkálatok kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. 

Törvény értelmébe. 

(2) A tulajdonosnak a beleegyezése nem képez munkálat kivitelezést engedélyező okiratot, a 

haszonélvező köteles beszerezni minden szükséges véleményezést, beleegyezést és engedélyt, a 

törvény szerint. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Terület és Városrendezési 

Igazgatóságának és Gazdasági Igazgatóságának és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórháznak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 
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ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  18184/24.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórház ügykezelése alatt levő, Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti ingatlan keretében található, 

„Létező helikopter leszálló engedélyezése” munkálatnak a kivitelezésére vonatkozó beleegyezéséről 

a megyei közhatóságnak 

 

A Marosvásárhely municípium Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti ingatlan, amelyben a 

Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház működik, Maros megyének a 

köztulajdonának a része. A 34/2003. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanács átruházta ennek az 

ingatlannak az ügykezelési jogát a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak. 

Az ingatlan be van jegyezve a Marosvásárhely 95396/N telekkönyvbe, az 

1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 (3260) kataszteri számmal, Marosvásárhely Municípium 

tulajdonában 1/1 részbe a C12 és C13 épületek, és Maros Megye tulajdonában a C1-C11 és C14 

épület tömbök, együtt a hozzá tartozó területekkel. 

A „Létező helikopter leszálló engedélyezése” munkálatnak az építkezési engedélyének a 

megszerzésének érdekébe, a Marosvásárhely Municípium által, a Maros Megyei Sürgősségi 

Klinikai Kórháznak, kiadott 1333/18.07.2017. sz. Városrendezési véleménnyel, kérik a telekkönyv 

teherlapjába bejegyzett személyeknek a beleegyezését és a társtulajdonosoknak a beleegyezését, 

hiteles formába kinyilvánítva. 

Figyelembe véve, hogy az illető ingatlan Maros Megye köztulajdonának a része, annak a 

tulajdonosi minőségébe, meg van a törvényes illetékességünk, hogy a fent említett városrendezési 

véleményezésben kértek értelmébe rendelkezhessünk, javasoljuk a beleegyezésnek a kifejezését a 

„Létező helikopter leszálló engedélyezése” munkálatnak a kivitelezésével kapcsolatba. 

A fennebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 
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