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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. január 30.-i 

7. számú HATÁROZAT 

A Maros megye, Kerelő település területén az 52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 

nm-es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1662/22.01.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, 

a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságoknak a 

véleményezéseit, 

Tekintettel, az egy földterületnek Kerelőszentpál Község magántulajdonából, Maros Megyének a 

magántulajdonába való átutalására vonatkozó 50/2019. sz. Kerelőszentpál Község Helyi Tanács 

Határozatára, 

Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányhatározat 297. cikkely és az utána következőket, valamint az utólag módosított és 

kiegészített, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 858. cikkely, 863. cikkely 

„e” betű és 867-868. cikkelyeket, 

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

(1) bekezdés „c” betű, megerősítve a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Megyei közérdekűvé nyilvánítja a Maros megye, Kerelő település területén az 

52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 nm-es felületű földterület – ingatlant, amelynek 

az azonosító elemei a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe van foglalva. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja az 1. cikkelyben említett ingatlannak a Maros Megye köztulajdonába való 

foglalását. 

(2) Az utólag kiegészített, 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal elsajátított Maros Megye 

köztulajdonát alkotó javak leltára, ki lesz egészítve, annak értelmében, hogy az I. szakaszban 

„Ingatlan javak”, a 819. pozíció után beiktatják a 820. pozíciót, amelynek a tartalma megtalálható a 

jelen határozat mellékletében. 

3. cikkely (1) Az 1. cikkelyben előírt ingatlannak a kezelési jogát átruházzák a Marosvásárhely-i 

”Transilvania” Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat, Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt levő 

közvállalatnak, a repülőtéri infrastruktúrának a fejlesztésének az érdekébe. 

(2) Az ügykezelésbe adott ingatlannak az átadása-átvétele a jelen határozatnak az érvénybe 

lépésétől 30 napos határidőn belül történik meg. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági igazgatóságának, 

valamint a Marosvásárhely-i ”Transilvania” Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  1662/22.01.2020. sz. 

X/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye, Kerelő település területén az 52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 

nm-es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek a modernizálásának és fejlesztésének az érdekébe, 

elfogadták a Maros Megyei Tanácsnak a 102/30.08.2018. sz. Határozatát, amellyel a 4 lehetséges 

megoldásból kiválasztották a 2b fejlesztési változatot – „A repülőtér fejlesztése a felszálló leszálló 

pályának az északi és déli felén és a jelenlegi tulajdon határával szomszédos területeken, amely 

magába foglalja mind a 26 létesítményt a tervezési témából és amely a repülőtérnek a fejlődését 

mutatja be a kifutópályának az északi részén is, akkor amikor a déli felén történő fejlődés már nem 

biztosítja a repülőgépek és az utasok kezeléséhez szükséges helyet, a légi forgalomnak a tetemes 

növekedésének következtébe.” 

Tekintettel a fennebbiekre, a Maros Megyei Tanács a 2019. október 31.-i 126. sz. Határozattal, 

kérték a Kerelőszentpál-i Helyi Tanácstól, a Maros megye, Kerelő település területén az 

52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 nm-es felületű földterületnek az átutalását, 

Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros megyének a magántulajdonába, a repülőtéri 

infrastruktúrának a fejlesztésének az érdekébe. 

A 2019. november 12-i 50. sz. Határozattal, a Kerelőszentpál-i Helyi Tanács jóváhagyta a 15.725 

nm-es felületű földterületnek az átutalását, Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros 

megyének a magántulajdonába, majd utólag megkötötték az átadási-átvételi protokollt, amelyet 

beiktattak a Kerelőszentpál Község Polgármesteri Hivatalában a 6302/17.12.2019. sz. alatt, a Maros 

Megyei Tanácsnál pedig a 33965/18.12.2019. sz. alatt. 

Tekintettel a fennebbiekre, a tényre, hogy a kért területet a repülőtéri infrastruktúrának a 

fejlesztéséért kérték, a Marosvásárhely-i ”Transilvania” Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat pedig 

megyei közérdekű létesítmény, szükséges, hogy a 15.725 nm-es felületű földterületet megyei 

közérdekűvé nyilvánítsák és átutalják a Marosvásárhely-i ”Transilvania” Repülőtér Önálló 

Ügyvitelű Vállalatnak ügyintézésre, a jellegzetes tevékenységeknek a lebonyolításának az érdekébe. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a Maros megye, Kerelő település 

területén az 52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 nm-es felületű földterületre 

vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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