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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. március 28.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, a ”Szennyvíz kezelő állomásnak az építése” SF fázis 

munkálatnak a kivitelezésével kapcsolatos beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7007/22.03.2019. 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 4149/2019. sz. és 4252/2019. sz. átirataira, 

amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 6606/2019. sz. és 6838/2019. sz. alatt iktattak, valamint a 

Marosvásárhely Municípium Polgármestere által kibocsátott 54/2019 január 9. sz. Városrendezési 

engedélyre, 

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

sz. Törvénynek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési 

munkálatoknak az elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvénynek, az utólag 

módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. sz. Törvénynek, 

valamint a Polgári törvénykönyvnek a köztulajdonra vonatkozó – 858. cikkely és a következők, 

előírásait, 

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 Jóváhagyja a ”Szennyvíz kezelő állomásnak az építése” – SF fázis munkálatnak a 

kivitelezését, a Maros Megyei Klinikai Kórház által, a Maros Megye köztulajdonában levő 

Marosvásárhely municípium, Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti, a 120127/Târgu Mureș 

telekkönyvben azonosított ingatlannak a területén, amely a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az 

ügyintézése alatt található, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt dokumentáció 

szerint. 

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

beruházási munkálatoknak, a kivitelezésének az érdekébe, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési munkálatoknak az elvégzésének az engedélyezésére 

vonatkozó 50/1991. sz. Törvény szerint. 
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(2) A tulajdonosnak a beleegyezése nem képez, a munkálat elvégzését engedélyező okiratot, a 

haszonélvezőnek kötelessége, hogy megszerezze az összes szükséges véleményezést, beleegyezést 

és engedélyt, a törvény szerint. 

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

Terület és Városrendezési Igazgatóságnak és a Műszaki Igazgatóságnak és 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 

  7007/22.03.2019. sz.  

VII/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, a ”Szennyvíz kezelő állomásnak az építése” SF fázis 

munkálatnak a kivitelezésével kapcsolatos beleegyezésre vonatkozóan 

 

Az ingatlanok, amelyekben a Maros Megyei Klinikai Kórház folytatja a tevékenységét, a megyének 

a köztulajdonában vannak, 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 Maros Megyei Klinikai Kórház szerkezetéhez tartozik, a Marosvásárhely municípium, Gheorghe 

Marinescu utca 1 sz. alatti, a 120127/Târgu Mureș sz. telekkönyvbe bejegyzett ingatlan is, amely 

Maros megyének a köztulajdonában van. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 4149/2019. és 4252/2019. sz. átiratokkal, amelyeket a 

6606/2019. és 6836/2019. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kéri a megyei 

közhatóságnak a beleegyezését, mint a Marosvásárhely municípium, Gheorghe Marinescu utca 1 sz. 

alatti tulajdonosától, a ”Szennyvíz kezelő állomásnak az építése” munkálatnak a kivitelezésének az 

érdekébe, amelynek értelmébe, megküldte nekünk az 54/09.01.2019. sz. Városrendezési engedélyt. 

A szennyvíznek a településeknek a kanalizálási hálózataiba való elvezetési feltételeinek a 

teljesítésének az érdekébe, a működési engedélynek a megszerzésének érdekébe, a kórházak által 

teljesítendő feltételekre vonatkozó normáknak a jóváhagyásáról szóló 914/2016. sz. Miniszteri 

Rendeletnek a kiegészítésére vonatkozó 1096/2016. sz. Egészségügyi Miniszteri Rendelet 24. 

cikkely (1) bekezdés szerint, szükség van egy szennyvíz kezelő állomásnak az építésére a fennebb 

említett ingatlannak is, amelynek értelmébe a Kórház elindította, a szükséges eljárásokat, egy 

szennyvíz kezelő állomásnak az építésének érdekébe. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési munkálatoknak az 

elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény szerint, a munkálatnak az 

elvégzéséhez szükség van a tulajdonosnak a beleegyezésére, viszont az nem képez, a munkálat 

elvégzését engedélyező okiratot, a haszonélvezőnek kötelessége, hogy megszerezze az összes 

szükséges véleményezést, beleegyezést és engedélyt, a törvény szerint 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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