MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. április 17.-i
42. számú HATÁROZAT
A turizmus fejlesztésére és a kulturális örökségnek az értékesítésére vonatkozó, Maros megyének a
2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési tervének a kivitelezésének az érdekébe

A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.04.12.-i 8931. sz. Indokolását, a Regionális
Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a
jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91.
cikkely (1) bekezdés b), alátámasztva (3) bekezdés d) betűvel, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés
rendelkezései alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja az eljárásoknak a kezdeményezésével, a Marosvásárhely – Mezőméhes és
Marosvásárhely – Szováta – Vármező keskenyvágányú vasút hálózatok feletti köztulajdon jognak a
megszerzésének az érdekébe.
2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, Péter Ferenc urat, megtegye az
összes szükséges intézkedést az 1. cikkely rendelkezéseinek az értelmében.
3. cikkely Jelen határozatot közlik, Maros Megyének a Prefektusi Hivatalának, valamint a Maros
Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, Gazdasági
Igazgatóságának és a Terület és Városrendezési Igazgatóságának, amelyek felelnek a
végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
8931/12.04.2019. sz.
VI/D/1 akta

INDOKOLÁS
A Maros megyének a 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési tervének a kivitelezésének az
érdekébe, a turizmus fejlesztésére és a kulturális örökségnek az értékesítésére vonatkozó
határozattervezethez
A Maros Megyei Tanács, a megye turisztikai potenciáljának a fejlesztését és a megye városi és
vidéki településeinek a turisztikai ajánlatainak a változatossá tételét szándékozva, szeretne egy
pályázatot kezdeményezni, a Marosvásárhely – Mezőméhes és Marosvásárhely – Szováta –
Vármező keskenyvágányú vasút hálózatnak az értékesítésének az érdekébe.
Maros Megyének a 2014-2020-as Fejlesztési Terve, az eszközt képezi, amellyel a megye
társadalmi-gazdasági elemzéséből kiindulva, beazonosítják Maros megyének a fejlesztési
szükségleteit és népszerűsítik a fejlesztési prioritásokat.
Ennek a keretében, a II. fejezet, 7. pont „A turizmus”, 7.2 alpontban azonosítva vannak Maros
megyének a főbb turizmus formái által nyújtott lehetőségek, ezek között meg találhatjuk a vasúti
turizmust is.
Hasonlóan, a III. fejezetbe „Maros megye SWOT elemzése”, bele foglalták a szállítási
infrastruktúrának az erős pontjai közé, egyes keskenyvágányú vasúti vonalaknak a létezését Maros
megyében, amelyeket értékesíteni lehet turizmus céljával. Ugyanakkor, a gyenge pontokban
megtalálhatók a keskenyvágányú vasútnak a vágányainak az ellopásával kapcsolatos bejegyzések.
Jelenleg, a keskenyvágányú vasút az államnak a köztulajdonában van, csak részlegesen van
használva, magán cégekkel kötött egyes engedménybe adási szerződések alapján. Ennek a vasútnak
az értékesítésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács a 2006. évtől kezdődőleg egy sor
intézkedést kezdeményezett, amelyek az illető ingatlan vagyontárgynak az átvételét vették célba,
viszont mostanáig siker nélkül.
Tekintettel a fennebb bemutatottakra, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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