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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

23814/18.09.2019. 

2019. szeptember __.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton, Avram Iancu utca 160. sz. alatti 

ingatlanban, egy óvodának, a létrehozásának és működésének az érdekébe adott beleegyezésre 

vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 23816/18.09.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási 

Osztály szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Buckner Alapítvány 37/2019. sz. kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

8384/2019. sz. alatt iktattak, kiegészítettek a Maros Megyei Tanácsnál a 22857/2019. sz. alatt 

iktatott átirattal, 

Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 286. cikkely, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 858, 874. cikkely megerősítve a 868. 

cikkely (2) bekezdés előírásait, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék 2012.02.24.-i 35. sz. Ítéletét, amely a 

Legfőbb Semmítő és Ítélőszék 2013.11.19.-i 7312. sz. Döntésével maradt jogerős, mindkettőt a 

2019.1/43/2010. sz. aktában mondtak ki, valamint a Maros Megyei Törvényszék, 2017.06.08.-i 433. 

sz. Polgári döntését, amelyet a 2619/320/2014. sz. aktában hirdetett ki, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, (4) bekezdés „a” betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

1. cikkely Engedélyezi, a Maros Megye köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton Avram 

Iancu utca 160 sz. alatti ingatlanban, egy óvodának a létrehozását, a Buckner Alapítvány által. 

2. cikkely A tulajdonosnak a beleegyezése nem képez a munkálatoknak a kivitelezését engedélyező 

okiratot, a haszonélvező köteles beszerezni az összes szükséges véleményezést, beleegyezést és 

engedélyt, a törvény szerint. 

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

Buckner Alapítvánnyal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton, Avram Iancu utca 160. sz. alatti 

ingatlanban, egy óvodának, a létrehozásának és működésének az érdekébe adott beleegyezésre 

vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton Avram Iancu 160. sz. alatti ingatlan, Maros Megyének a köztulajdonának 

része, az 1176/N/Târnăveni Telekkönyvbe van bejegyezve és a Dicsőszentmárton Municípium 

Helyi Tanácsának az ügyintézése alatt van. 

Ebben az ingatlanban folytatja tevékenységét, a Dicsőszentmárton municípiumi Nappali központ, 

amelyet a Buckner Alapítvány hozott létre, az óvódás gyermekek részére, akik bajba jutott 

családokból származnak. 

A Buckner Alapítványnak a tevékenységi tárgya, egyes szociális támogatási programoknak a 

kifejlesztése, a szociális-gazdaságilag hátrányos helyzetűek részére, és amely akkreditált a 

sürgőségi támogatás, a krízis helyzetek hatásainak a csökkentésének az érdekébe – típusú szociális 

szolgáltatásoknak a biztosításában. 

A Buckner Alapítvány a 37/2019. sz. átirattal, amelyet a 8384/2019. sz. alatt iktattak a Maros 

Megyei Tanácsnál, tudomásunkra hozza a tényt, hogy szándékában áll a ”DO RE MI” óvodának a 

létrehozása, amelynek keretében 30 gyermek részesülne specifikus programokból, az oktatási 

szintnek és az életszínvonalnak a jövőbeli javításának a céljából. 

A megyei közhatóság, a 8384/2019. sz. átirattal, az alapítványtól kiegészítő iratokat kért, a 

beleegyezésnek, a kinyilvánításának az érdekébe, az alapítvány pedig a nálunk a 22857/2019. sz. 

alatt iktatott átirattal megküldte a kért dokumentumokat. 

Tekintettel a fennebb bemutatottakra, a Buckner Alapítvány, kéri a megyei közhatóságnak a 

beleegyezését, mint a Dicsőszentmárton Avram Iancu utca 160 sz. alatti ingatlannak a tulajdonosi 

minőségébe, egy óvodának a létrehozásának az érdekébe, az általa jelenleg használt helyiségben. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	pct4 gradi buckner_HU
	pct4 gradi buckner ref apr_HU

