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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2020. május 28.-i 

81. számú HATÁROZAT 

A ”Maros megye, Marosvásárhely municípium Budai Nagy Antal utca 24/A sz. alatti tulajdon és 

utca közötti kerítés újraépítése” tervezet kivitelezésének az érdekébe, a Lupșa Alexandru úrnak 

adott Szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, Alexandru Cîmpeanu úrnak, a 12126/12.05.2020. sz. 

Jóváhagyási beszámolóját, a Véleményező, engedélyező és ellenőrző szolgálat szakjelentését, a 

Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Lupșa Alexandru úrnak a kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 6747/2020. 

sz. alatt iktattak, valamint a Marosvásárhely Municípium Polgármestere által kibocsátott 2019. 

július 22.-i 1335. sz. Városrendezési engedélyre, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési 

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

megerősítve az utólagos módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének az 

engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény alkalmazásának a metodológia normáinak a 

jóváhagyására vonatkozó 839/2009. sz. Rendelettel, 

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

(1) bekezdés c) betű, alátámasztva a 287. cikkellyel, valamint 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely A Maros Megyei Tanács, a tulajdonos – Maros Megye nevébe és részére, kifejezi 

beleegyezését, a Lupșa Alexandru úr által kivitelezendő, tulajdon és utca közötti kerítés újraépítési 

munkálatokba, amelyeket a 130492/Târgu Mureș telekkönyvben megjelölt, 130492, 130492-C1 

kataszteri számmal rendelkező, építkezésekkel ellátott ingatlanon fognak végezni, ingatlan, amely a 

Maros Megyei Klinikai Kórház, Gyermek Ideggyógyászati Részlegének a szomszédságában van, a 

jelen határozat mellékletébe foglalt, javasolt Elhelyezési terv – Kerítés terv – A01 Rajz 

betartásával. 

2. cikkely A szomszédsági beleegyezés nem képez, a munkálatok kivitelezését engedélyező 

okiratot, a haszonélvezőnek a kötelessége az összes szükséges véleményezésnek, belegyezésnek és 

engedélynek a beszerzése, a törvény szerint. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatósággal, a Terület és Városrendezési 

Igazgatósággal, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak és Lupșa Alexandru úrnak. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 

 

 

12126/12.05.2020. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Maros megye, Marosvásárhely municípium Budai Nagy Antal utca 24/A sz. alatti tulajdon és 

utca közötti kerítés újraépítése” tervezet kivitelezésének az érdekébe, a Lupșa Alexandru úrnak 

adott Szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan 

 

 

Az ingatlanok, amelyekben a Maros Megyei Klinikai Kórház tevékenykedik, Maros megye 

köztulajdonának részei, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az Egészség- és 

Családügyi Minisztérium igazgatásából a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanácsok 

igazgatásába való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormány Határozat alapján. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, Gyermek Ideggyógyászati Részlege, a Marosvásárhely 

municípium, Árvácska utca 5 sz. alatti ingatlanban működik. Ennek a szomszédságában található a 

228 nm-es felületű terület, a C1-es építménnyel, amely a 130492/Târgu Mureș telekkönyvben van 

kiemelve, 130492 kataszteri számmal, Lupșa Alexandru úrnak a tulajdonaként. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési munkálatok 

kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény rendelkezései szerint, 

megerősítve a Törvény alkalmazásának a metodológia normáinak a jóváhagyására vonatkozó 

839/2009. sz. Rendelet rendelkezéseivel, a „Maros megye, Marosvásárhely municípium Budai 

Nagy Antal utca 24/A sz. alatti tulajdon és utca közötti kerítés újraépítése” munkálatainak a 

kivitelezésének az érdekébe, az építkezési engedélynek a megszerzéséhez, a Marosvásárhely 

Municípium Polgármestere által kibocsátott 2019. július 22.-i 1335. sz. Városrendezési engedéllyel, 

amelynek a haszonélvezője Lupșa Alexandru úr, kérték a Maros Megyei Tanácsnak, mint a 

szomszédos ingatlannak a tulajdonosától, a beleegyezését. 

Ennek értelmébe, a Maros Megyei Tanácsnál, a 6747/12.03.2019. sz. alatt iktatott kéréssel és annak 

a 9814/13.04.2020. sz. kiegészítésével, a 2019. július 22.-i 1335. sz. Városrendezési engedély, a 

Maros megyei OCPI által véleményezett elhelyezési terv és az építkezési engedélynek a 

megszerzéséhez készített műszaki dokumentáció (írott és rajzolt iratok) kíséretében, Lupșa 

Alexandru úr kérte a szomszédsági beleegyezést, a tulajdon és utca közötti kerítéseinek az 

újraépítési munkálatainak a kivitelezésére vonatkozóan, amely Maros Megye tulajdona és a Maros 

Megyei Klinikai Kórháznak az ügykezelése alatt található. 

Tekintettel a törvényes előírásokra, javasoljuk a Lupșa Alexandru úr által kérvényezett 

beleegyezésnek a kibocsátását, az építkezési engedélynek a megszerzésének az érdekébe, a jelen 

határozat mellékletébe foglalt, a SC Felvinczi Arhitectura SRL által készített, javasolt Elhelyezési 

terv, - Kerítés terv – A01 Rajz D.T.A.C. fázis, 14/2019. sz. Tervezet betartásával. 
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Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 
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