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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. március 30.-i 

30. számú HATÁROZAT 

 

egy Maros megye tulajdonát képező ingatlanban végzendő építkezés megvalósításához szükséges 

intézkedések foganatosításához való beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által bemutatott 6082/23.03.2017. sz. Indokolást,  

Figyelembe véve a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház 6709/2017. sz. és 6710/2017. 

sz. kérelmezéseit, amelyeket az 5087/201. sz. és 5088/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

Figyelembe véve a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvény előírásait, valamint 

az építkezési munkálatok elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény előírásait, 

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) bekezdése 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a törvényes eljárások és formaságok elkezdését a Marosvásárhely-i Megyei 

Sürgősségi Klinikai Kórház által, a Maros megye köztulajdonába tartozó Marosvásárhely, Gheorghe 

Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban a következő építkezések megvalósításához: 

- Napi kórházba utalási építményt a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórháznak 

- Öltözői rendeltetésű épülettömböt a személyzet számára. 

2. cikkely A hatóság beleegyezése nem egyenértékű az építkezés kivitelezésének az engedélyezésével, 

az érdekelt köteles kiváltani az összes, törvény szerinti, véleményezést, beleegyezést és engedélyt. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatósággal, a Területrendezési és Városrendezési 

Igazgatósággal és a Műszaki Igazgatósággal a Megyei Tanács keretéből, a Marosvásárhely-i Megyei 

Sürgősségi Klinikai Kórháznak, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  6082/23.03.2017 sz. 

 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

egy Maros megye tulajdonát képező ingatlanban végzendő építkezés megvalósításához szükséges 

intézkedések foganatosításához való beleegyezésre vonatkozóan 

 

Az ingatlan, amelyben folytatja a tevékenységét a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai 

Kórház, a megye köztulajdonának a része, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az 

Egészségügyi és Családügyi Minisztérium igazgatásából a megyék köztulajdonába és a megfelelő 

megyei tanács igazgatásába való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormány Határozat alapján, a 

Maros Megyei Tanács 34/2003. sz. Határozata alapján a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi 

Klinikai Kórház igazgatta. 

A Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház 6709/2017. sz. és 6710/2017. sz. 

átirataiban, amelyeket az 5087/2017. sz. és 5088/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

a következőket hozza a tudomásunkra: 

A Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatt található ingatlanban folytatja 

tevékenységét a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház, ennek a keretében 

hozzávetőleg 2000 alkalmazott van. 

A működési egészségügyi engedély megszerzésének és a tisztasági-egészségügyi körülmények 

betartásának érdekében egy kórház által betartandó körülményekre vonatkozó szabályok 

jóváhagyásáról szóló 914/2006. sz. Egészségügyi Miniszteri Rendelet rendelkezéseinek az 

értelmében, szükség van rá, hogy az egészségügyi egység biztosítson az orvosi személyzetnek 

helyiségeket öltözői rendeltetéssel.  

Jelenleg, a földszinten elhelyezkedő orvosi személyzeti öltöző alulméretezett, oly módon, hogy a 

személyzet egy részének a szekrényeit a Kórház I. alagsorába vannak elhelyezve, illemhelyek 

nélkül és egy magas szintű áradási veszéllyel az alagsoron áthaladó vezetékektől. 

A bemutatottakat figyelembe véve, javasoljuk egy új öltöző rendeltetésű épület megépítését az 

egészségügyi egység belső udvarába, amelyet az FGHI épülettömbök határolnak, 465 nm-es 

lenyomattal a talajon, adatott a lehetősége az épületbe való bejárásra a H tömb lépcsőházából az 1. 

szinten. 

Ugyanakkor, a tudomásunkra hozzák, hogy a működési egészségügyi engedély megszerzésének és 

a tisztasági-egészségügyi körülmények betartásának érdekében egy kórház által betartandó 

körülményekre vonatkozó szabályok jóváhagyásáról szóló 914/2006. sz. Egészségügyi Miniszteri 

Rendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó 1096/2016 sz. Egészségügyi Miniszteri 

Rendelet II. cikkelye szerint szükség van rá, hogy a jelen rendelet közzétételétől számított 12 

hónapos határidőn belül, azaz 2017.10.07., „az ággyal felszerelt egészségügyi egységek, amelyeknek 
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az összetételükben vannak napi kórházba utalási ágyaik átfogják szervezni ezt a részlegüket a jelen 

rendelet értelmében”. 

A jelenben, a 953/2013. sz. Egészségügyi Miniszteri Rendelettel jóváhagyva a Kórházban 123 napi 

kórházba utalási rendszerű ágy van. Megjegyezzük, hogy a napi kórházba utalás egy beutalási 

forma, amellyel kúráló, regeneráló szakorvosi kezelést biztosítanak, maximum 12 órába sűrítve, a 

nap folyamán elvégzett kivizsgálások, kutatások, orvosi felügyelet alatt végzett kezelési 

tevékenységek.  

A bemutatottakat figyelembe véve, javasoljuk egy új napi korházba utalási rendeltetésű épület 

megépítését a Kórház keretében, amelyet az ABPO épülettömbök határolnak, 450 nm-es 

lenyomattal a talajon, adatott a lehetősége az épületbe való bejárásra a P tömb lépcsőházából a 

földszinten. 

A fennebb bemutatottak értelmében, az átiratokban, amelyekre vonatkoztattunk fennebb kérik a 

beleegyezésünket, figyelembe véve, hogy a Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatt 

található ingatlan Maros megye köztulajdonának része. 

A bemutatottak értelmében javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozatot. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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