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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2018. november 22.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A „Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz, külső kiépítések, a C9-es 

épülettömb lebontása, villamos energiával való ellátás, hely felszabadítása, közművesítés 

csatlakoztatása” munkálatnak a kivitelezésének és az elvégzéséhez szükséges egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló egyezményre vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 24762/15.11.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak a 16149/2018. sz. kérését, amelyet a 23381/2018. 

sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, az 1980/2018. sz. Városrendezési engedély, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési 

munkálatoknak az elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény előírásaira, 

Figyelembe véve, a köztulajdon vagyontárgyaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény 10. cikkely (2) 

bekezdést, alátámasztva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

törvénykönyvre vonatkozó 287/2007. sz. Törvény 864. cikkely által, valamint az államnak és a 

közigazgatási területi egységeknek a köztulajdonát alkotó tárgyi eszközöknek a működésből való 

kivonásának, leírásának és értékesítésének a folyamatát szabályozó 112/2000. sz. 

Kormányrendeletet, valamint a tárgyi eszközökbe és immateriális eszközökbe befektett tőkének az 

amortizációjára vonatkozó 15/1994. sz. Törvény alkalmazásának a metodológiai normáinak a 

jóváhagyásáról szóló 909/1997. sz. Kormányhatározat 22. cikkelyét, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Beleegyezik a „Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz, 

külső kiépítések, a C9-es épülettömb lebontása, villamos energiával való ellátás, hely 

felszabadítása, közművesítés csatlakoztatása” munkálatnak a kivitelezésébe a Maros Megyei 

Klinikai Kórház által, a mellékletbe foglalt dokumentáció szerint, amely a jelen határozatnak a 

szerves része. 

2. cikkely (1) A jelen határozat a tulajdonosnak a beleegyezését képezi, az 1. cikkelyben említett 

beruházási munkálatoknak a kivitelezésére, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 
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újraközölt, az építkezési munkálatok elvégzésének engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. 

Törvény értelmébe. 

(2) A tulajdonosnak a beleegyezése, nem képez a munkálatok elvégzésére vonatkozó engedélyezési 

okiratot, a jogosultnak a kötelessége, hogy beszerezze az összes szükséges véleményezést, 

egyezményt és engedélyt, a törvény szerint. 

3. cikkely Jóváhagyja a Maros Megye köztulajdonából, Maros Megyének a magántulajdonába való 

átutalására, a ”C9” – raktár épülettömbnek, amely a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az 

ügyvezetése alatt található, be van jegyezve a 120127/Tîrgu Mureș telekkönyvbe, a lebontásának az 

érdekébe, az azonosító adatai be vannak jegyezve a mellékletbe, amely szerves része a jelen 

határozatnak. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Terület és Városrendezési Igazgatóságának és a Műszaki Igazgatóságának, valamint a Maros 

Megyei Klinikai Kórháznak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  24762/15.11.2018. sz.  

VII/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A „Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz, külső kiépítések, a C9-es 

épülettömb lebontása, villamos energiával való ellátás, hely felszabadítása, közművesítés 

csatlakoztatása” munkálatnak a kivitelezésének és az elvégzéséhez szükséges egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló egyezményre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Klinikai Kórháznak a része az Orvosi Onkológia Klinikai Részlege, amelynek 

Maros megyében egyedi a profilja, és amely a Marosvásárhely municípium Gheorghe Marinescu 

utca 3 sz. alatti ingatlanban folytatja a tevékenységét, amely Maros megye köztulajdonába és a 

Maros Megyei Klinikai Kórháznak az igazgatása alatt van. 

Az Egészségügyi Minisztérium, az Egészségügyi Ágazat Reformjára Vonatkozó Projekttel – „Az 

Egészségügyi Rendszer Minőségének és Hatékonyságának a Fejlesztése”, meg tervezte az országos 

radioterápiás központoknak szánt berendezéseknek a beszerzését, következve, hogy biztosítva 

legyen a finanszírozás a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az Orvosi Onkológia Klinikai 

Részlegének és a Radioterápiás Labornak a részére. 

Ennek értelmébe, el volt készítve a Cubicon Invest és a SC Instal Grup SRL által, a „Bunker és 

mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz, külső kiépítések, a C9-es épülettömb 

lebontása, villamos energiával való ellátás, hely felszabadítása, közművesítés csatlakoztatása” 

munkálatnak a kivitelezésének a terve. 

Marosvásárhely Municípium Polgármesteri Hivatala az 1980/17.11.2018. sz. Városrendezési 

engedéllyel, kéri az ingatlannak, a tulajdonosának a beleegyezését, ennek a munkálatnak a 

kivitelezéséhez. 

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

tulajdonosi minőségébe pedig, megvan a törvényes kompetenciánk ahhoz, hogy a fennebb említett 

városrendezési engedélyben kértek értelmébe rendelkezhessünk, javasoljuk a beleegyezésnek a 

kifejezését a „Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz, külső 

kiépítések, a C9-es épülettömb lebontása, villamos energiával való ellátás, hely felszabadítása, 

közművesítés csatlakoztatása” munkálatnak a kivitelezésére vonatkozóan. 

Ugyanakkor, szükség van a Maros Megye köztulajdonából, Maros Megyének a magántulajdonába 

való átutalására, a ”C9” – raktár épülettömbnek, amely a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az 

ügyvezetése alatt található, be van jegyezve a 120127/Tîrgu Mureș telekkönyvbe, a lebontásának és 

a helyének a felszabadításának érdekébe. 

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

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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