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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. szeptember 28.-i 

139. számú HATÁROZAT 

Egy a Maros megye köztulajdonában és a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 

igazgatása alatt levő ingatlanra vonatkozó egyes intézkedések megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 20038/22.09.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. 

Törvény 869. cikkelyének, a Maros megye köztulajdonához tartozó egyes ingatlanoknak a 

„Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” igazgatásába adására vonatkozó 170/2010. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak, valamint az "RK mozgásfelületek és RESA (beleértve a hozzátartozó 

berendezéseket) –D.A.L.I. fázis" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozó 184/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

rendelkezéseire. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének c) és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) Visszavonja az igazgatási jogát a „Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V.-

nak az 1. sz. Melléklet által tartalmazott, Maros megye köztulajdonában levő ingatlan javakra és az 

”RK mozgásfelületek és RESA (beleértve a hozzátartozó berendezéseket) – a Marosvásárhely-i 

Transilvania Repülőtéren” munkálatok kivitelezéséhez szükséges területekre, amelyeket a 2. sz. 

melléklet által tartalmazott elhelyezési tervben azonosítottak, 2017.10.04.-vek kezdődőleg. 

(2) Az 1 és 2 mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben megnevezett ingatlanok átadás átvétele, Átadási-átvételi jegyzőkönyv 

alapján fog történni, a „Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. között, átadó minőségben 

és a Maros Megyei Tanács között, átvevői minőségben, az igazgatási jog visszavonásának a 

dátumától 3 napon belül. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, Műszaki 

Igazgatóságával és Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságával és a „Marosvásárhely-i Transilvania 

Repülőtér” Ö.Ü.V.-tal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ 

Paul Cosma 

                                                                                           
                                                   



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  20038/22.09.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Egy a Maros megye köztulajdonában és a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 

igazgatása alatt levő ingatlanra vonatkozó egyes intézkedések megállapítására vonatkozóan 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. egy különleges jellegzetességű önálló 

ügyvitelű vállalat, amely az egyes repülőtéri önálló ügyvitelű vállalatoknak Szállításügyi 

Minisztérium fennhatósága alól a megyei tanácsok fennhatósága alá való átruházását szabályozó 

398/1997. sz. Kormányhatározat értelmében, a Maros Megyei Tanács fennhatósága alá tartózik. 

Az ingatlan javak, amelyekben a Vállalat a tevékenységét bonyolítja le, Maros megye 

köztulajdonába voltak leltározva, a 42/2001. sz. Határozatával pedig a Megyei Tanács elsajátította 

magának ezeknek a javaknak a leltárát. 

Utólag, egyes területek beszerzésével és egyes beruházások megvalósításával megjelent 

módosítások következtében, a Megyei Tanács elsajátította magának a repülőtér területén levő 

ingatlanok aktualizált leltárát a 169/2010. sz. Határozatával, az ezek feletti igazgatási jogát átadva a 

repülőtéri vállalatnak a 170/2010. sz. Határozatával. 

Ezek szerint, az egész légi szállítási infrastruktúra és a hozzá tartozó terültet a vállalat igazgatásába 

adták át, a repülőgépek földi kiszolgálási közszolgáltatás megvalósításának érdekébe. 

A Marosvásárhely-i Transilvania Repülőteret 1969-ben adták át, egy 1350 m hosszú felszálló-

leszálló pályával, amelyet 1978-ban 2000 m-re hosszabbítottak meg. 

Jelenleg a felszálló-leszálló pálya előrehaladott leromlott állapotban van, javítási munkálatokat 

szükségeltet. 

Az általános javítási munkálatok elvégzésének az érdekébe, a Repülőtér, megkötötte a 

23/06.06.2016. sz. szolgáltatásbiztosítási szerződést a Bukarest-i S.C Search Corporation S.R.L.-

vel, a „A beavatkozási munkálatok jóváhagyására vonatkozó dokumentáció (D.A.L.I.) és az "RK 

mozgásfelületek és RESA (beleértve a hozzátartozó berendezéseket) Műszaki Tervének” az 

elkészítésére. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 184/23.11.2016. sz. Határozatával, jóváhagyták a beruházás 

műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, 77.452.884 lej értékben 

HÉA-val együtt, az általános költségelőirányzat szerint. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról 

szóló, 31/30.03.2017. sz. Határozatának, 7. mellékletének, 84. költségvetési fejezet, 1 pontjával, 

jóváhagyták a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnél az ”RK mozgásfelületek és RESA 

(beleértve a hozzátartozó berendezéseket) munkálat kivitelezésére szükséges alapokat. 

2017.09.19.-én aláírták a S.C Porr Construct SRL (irányító) és S.C Geiger Transilvania S.R.L 

Társulással a munkálatok elvégzési szerződését, a kivitelezési ideje a szerződésnek 108 napos. 

A műszaki dokumentáció által az elvégzésre javasolt munkálatok: 
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- a 2000 m hosszú és 45 m széles felszálló-leszálló pálya és a hozzátartozó töltések javítása; 

- a 131 m hosszú és 23 m széles Bravo gurulópálya felújítása; 

- a létező, Alfa gurulópálya csatlakoztatása a kifutóhoz, 25 m hosszan; 

- a 170 m hosszú és 83 m széles APRON 1 beszálló-kiszálló tér felújítása; 

- a 170 m hosszú és 7,0 m széles térbekötő út felújítása; 

- a repülőtér területén elvégzett esővíz csatornázási munkálatok; 

- szénhidrogén elválasztó Q n=400 l/s és össztérfogat Q total=1300l/s; 

- a repülőtéri tevékenységekre jellemző jelző és elektromos berendezési munkálatok, új 400 kVa-es 

generátorcsoport; 

- az oldalsó biztonsági területekhez és a felszálló-leszálló pálya végein levő biztonsági területekhez 

(RESA) tartozó töltési munkálatok; 

- a repülőtéri mozgási felületek jelzési munkálatai. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 184/2016. sz. Határozatának az 1. mellékletében meghatározták az 

igazgatási jognak a visszavonását, azok felett az infrastrukturális elemek felett, amelyekre 

beavatkoznak. 

Tekintettel a fent bemutatottakra, javasoljuk, a „Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. 

igazgatási jogának a visszavonását, az 1. sz. Melléklet által tartalmazott, Maros megye 

köztulajdonában levő ingatlan javakra és az ”RK mozgásfelületek és RESA (beleértve a 

hozzátartozó berendezéseket) munkálatok kivitelezéséhez szükséges területekre, amelyeket a 2. sz. 

melléklet által tartalmazott elhelyezési tervben azonosítottak, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

   GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG: Alin Mărginean, Végrehajtó igazgató 

   MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG: Márton Katalin, Végrehajtó igazgató 

   JOGÜGYI IGAZGATÓSÁG: Genica Nemeş, Végrehajtó igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, Mikloş Kinga, Kakasi Andras, tanácsadó 

Ellenőrizte : Carmen Pătran, szolgálat vezető 

                 Adriana Farkas , szolgálat vezető 
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