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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2016. december 21-i 

198. számú HATÁROZAT 

Dicsőszentmárton municípiumban, Victor Babeş utca 2. szám alatti ingatlan igazgatására vonatkozó 

intézkedések megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által bemutatott 24.045/2016. sz. Indokolását és a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Gyulafehérvár-i Román Ortodox Érsekség – Dicsőszentmárton-i Esperességének a 

124/2016. sz. átiratát és a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

13911/2016. sz. átiratát, 

A köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867-868 

cikkelyeinek a rendelkezéseinek az értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének c) betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek az alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóvá hagyja egy kegyhely építését a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház által a Dicsőszentmárton municípiumban, Victor Babeş utca 2. szám alatt 

található területen, amely Maros megye köztulajdonát képezi, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház igazgatása alatt van, az 1200/N/Târnăveni sz. Telekkönyvi számmal 

van beazonosítva. 

2. cikkely (1) A Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház megteszi az 

összes szükséges lépéseket a kegyhely felépítéséhez egy max. 300 m
2
-es területen.  

(2) Az építéshez szükséges anyagi forrásokat az egészségügyi egység által bevont alapokból az 

érdekelt vallási intézményekkel ebből a célból kötött partnerségek révén. 

3. cikkely Az 1. cikkelyben említett kegyhely az építés után Maros megye köztulajdonába lesz 

belefoglalva. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a 

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

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  24.045/14.12.2016 sz. 

 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Dicsőszentmárton municípiumban, Victor Babeş utca 2. szám alatti ingatlan igazgatására vonatkozó 

intézkedések megállapítására vonatkozóan 

 

A Dicsőszentmárton municípiumban, Victor Babeş utca 2 sz. alatt található ingatlan Maros megye 

köztulajdonának része az egyes ingatlanok az álam 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 igazgatása alá tartózik. 

A Gyulafehérvár-i Román Ortodox Érsekség – Dicsőszentmárton-i Esperessége a 124/2016. sz. 

átiratában, kérelmezte a Maros Megyei Tanácstól egy max. 300 m
2
 területű helynek a rendelkezésre 

bocsájtását a Kórházhoz tartozó területből, egy kegyhely építésére, figyelembe véve, hogy 320 

beteg van befektetve a Pszichiátriai Részlegre és hozzávetőleg 200 beteg a többi részlegeken, akik 

nem tudják elhagyni a Kórházat. 

A fent említett átírat következtében ki volt kérve a Kórháznak a véleménye, mint a 

Dicsőszentmárton municípiumban, Victor Babeş utca 2 sz. alatt található ingatlan 

adminisztrátorától. 

A Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház a 13911/2016. sz. átiratába, 

amelyet a 23128/2016. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kifejezte a beleegyezését egy 

kegyhely építésére a Kórházhoz tartozó területen. 

Megjegyezzük, hogy a kegyhely felépítéséhez a megyei közhatóság nem fog pénzügyileg 

hozzájárulni, az összes engedélyezéseket és munkálatokat az egészségügyi egység által lesznek 

megvalósítva, az érdekelt vallási intézményekkel ebből a célból kötött partnerségek következtében 

bevont vagy szponzorálásokból/adományokból kapott alapokból. 

A bemutatottak értelmében a Dicsőszentmárton municípiumban, Victor Babeş utca 2 sz. alatt 

található ingatlan igazgatásához szükség van egyes intézkedéseknek a meghozatalára. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozat 

tervezetet. 

 

ELNÖK n. 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Alin Mărginean

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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