MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. július 30.-i
110. számú HATÁROZAT
A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér által, a ”CT1 felújítási munkálatai” és a
”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtéren, a mozgási felületek II. kategóriás OACI világító
rendszerére vonatkozó műszaki terv és kivitelezés” beruházásoknak, a kivitelezésének a
beleegyezésére vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20240/29.07.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a
szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., 5577/24.07.2020. sz. és
5639/28.07.2020. sz. átirataira, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál, a 19861/2020. sz. és a
20064/2020. sz. alatt iktattak, valamint a 2020. július 23.-i 73. sz. és a 2020 június 25.-i 64. sz.,
Nyárádtő Város Polgármestere által kibocsátott Városrendezési engedélyekre,
Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési
munkálatok kivitelezésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvnek a köztulajdonra vonatkozó 858. és az utána következő cikkelyek előírásait,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely
(8) bekezdés, 173. cikkely (1) bekezdés „c” betű, megerősítve a 287. cikkellyel, valamint a 182.
cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely Engedélyezi, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér által, a ”CT1 felújítási
munkálatai” munkálatok elvégzését, a Nyárádtő város Vidrátszeg településben található ingatlan
területén, amely Maros megye köztulajdonának a része, azonosítva van az 51365/Ungheni sz.
telekkönyvben, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. ügykezelése alatt áll, az 1.
mellékletbe foglalt dokumentáció szerint.
2. cikkely Engedélyezi, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér által, a ”Marosvásárhely-i
Transilvania repülőtéren, a mozgási felületek II. kategóriás OACI világító rendszerére vonatkozó
műszaki terv és kivitelezés” munkálatok elvégzését, a Nyárádtő város Vidrátszeg településben
található ingatlan területén, amely Maros megye köztulajdonának a része, azonosítva van az
51365/Ungheni sz. telekkönyvben, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.
ügykezelése alatt áll, a 2. mellékletbe foglalt dokumentáció szerint.
3. cikkely Az 1 és 2 sz. mellékletek a jelen határozat szerves részei.
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4. cikkely A tulajdonosnak a beleegyezése nem képez, a munkálatok kivitelezését engedélyező
okiratot, a haszonélvező köteles beszerezni az összes szükséges véleményezést, beleegyezést és
engedélyt, a törvény szerint.
5. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával,
Terület és Városrendezési Igazgatóságával és Műszaki Igazgatóságával és a „Marosvásárhelyi
Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

20240/29.07.2020. sz.
X/D/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér által, a ”CT1 felújítási munkálatai” és a
"Marosvásárhely-i Transilvania repülőtéren, a mozgási felületek II. kategóriás OACI világító
rendszerére vonatkozó műszaki terv és kivitelezés” beruházásoknak, a kivitelezésének a
beleegyezésére vonatkozóan
A ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., a Maros Megyei Tanács hatósága alatt
működő, különleges jellegzetességű önálló ügyvitelű vállalat, a 398/1997. sz. Kormányhatározat
szerint, amely szabályozza egyes repülőtéri önálló ügyvitelű vállalatoknak az átutalását a
Szállításügyi Minisztérium fennhatósága alól, a megyei tanácsoknak a fennhatósága alá.
Az ingatlan javak, amelyekben a Vállalat kifejti a tevékenységét, Maros Megye köztulajdonába
voltak felleltározva, a 42/2001. sz. Határozattal pedig a Maros Megyei Tanács elsajátított, ezeknek
a javaknak a leltárát.
A teljes légi szállítási infrastruktúrát és a hozzá tartozó földterületet, bele foglalták Maros Megye
köztulajdonának a leltárába, a Maros Megyei Tanácsnak a 169/2010. sz. Határozatával, a 170/2010.
sz. Maros Megyei Tanács Határozattal pedig, átutalták azokat a Vállalatnak az igazgatása alá, a
repülőgépeknek a földi kiszolgáló közszolgálatának a kivitelezésének az érdekébe.
A ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., az 5577/2020. sz. és az 5639/2020. sz.
átiratokkal, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál, a 19861/2020. sz. és a 20064/2020. sz. alatt
iktattak, kéri a megyei közhatóságnak a beleegyezését, mint a Nyárádtő város Vidrátszeg
településben található ingatlannak a tulajdonosától, amely azonosítva van az 51365/Ungheni sz.
telekkönyvben, a ”CT1 felújítási munkálatai” és a "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtéren, a
mozgási felületek II. kategóriás OACI világító rendszerére vonatkozó műszaki terv és kivitelezés”
beruházásoknak a kivitelezésének az érdekébe, aminek értelmébe, megküldte a 2020. július 23.-i
73. sz. és a 2020 június 25.-i 64. sz., Nyárádtő Város Polgármestere által kibocsátott Városrendezési
engedélyt.
A fennebb említett Városrendezési engedély értelmébe, a munkálatok kivitelezéséhez, szükség van
a tulajdonosnak a beleegyezésébe, a beruházásoknak a megvalósításának az érdekébe, viszont az
nem képez kivitelezési munkálatokat engedélyező okiratot, a haszonélvező köteles megszerezni az
összes véleményezést, beleegyezést és engedélyeket, a törvény szerint
A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK,
Péter Ferenc
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