MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. július 30.-i
119. számú HATÁROZAT
A Maros megye köztulajdonában levő egyes ingatlanoknak az azonosító elemeinek az
aktualizálására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 19666/23.07.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a
szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári
Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867-868 cikkely, valamint a Közigazgatási
Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 289 és 299 cikkely előírásait,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1)
bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye köztulajdonának részét képező
javak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat
Mellékletéből, törölik az 528-529; 535-538; 542-543; 558-560; 569-740 sz. pozíciókat.
(2) A Maros megye köztulajdonába tartozó, egyes ingatlanoknak a „Marosvásárhelyi Transilvania
Repülőtér” Ö.Ü.V. ügykezelésébe való átadására vonatkozó 170/2010. sz. Maros Megyei Tanács
Határozat Mellékletének a 24-25; 31-34; 38-39; 54-56; 65-236 cikkelyeit törölik.
2. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye köztulajdonának részét képező javak
leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletét a
következőképpen egészítik ki:
- az I. szakaszban „Ingatlan javak”, a 823. pozíció után beiktatnak egy új pozíciót, a 824. sz.
pozíciót, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
3. cikkely (1) Jóváhagyja, 2. cikkelyben előírt vagyontárgynak az átadását, a „Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. ügykezelésébe, a leszálló felszálló pálya kibővítési beruházásához
szükséges területek, rendeltetéssel.
(2) A vagyontárgynak az átadása-átvétele, Átadási-átvétele jegyzőkönyv alapján fog történni,
amelyet a Maros Megyei Tanács, mint átadó és a „Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér”
Ö.Ü.V., mint átvevő között kötnek meg, a jelen határozat elfogadásától 30 napos határidőn belül.
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4. 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

Törvényességét véleményezte
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

19666/23.07.2020. sz.
IX/B/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Maros megye köztulajdonában levő egyes ingatlanoknak az azonosító elemeinek az
aktualizálására 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.
Ezekhez az eredeti vagyontárgyakhoz hozzácsatolták, a Maros Megyei Tanács által, Nyárádtő
város, Vidrátszeg településben és Kerelőszentpál község, Kerelő településben, kisajátított
földterületek, a repülőtér kibővítésére és modernizálására vonatkozó beruházási munkálatoknak az
elvégzésének az érdekébe.
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.
Megjegyezzük a tényt, hogy a földterületeknek a kisajátítása szakaszonként történt, több év
folyamán, a megye költségvetésében elkülönített összegeknek a függvényébe, a területekhez tartozó
kártérítések kifizetésének érdekébe, beleértve az előbb említett határozatnak az elfogadása után.
Ezek szerint, a Maros Megye köztulajdonába foglalt és a vállalat ügyintézése alá átutalt
földterületekhez viszonyítva, Maros Megye analitikus könyvelésében fel vannak tüntetve az eddig
kisajátított területek is.
A 2019. évbe, a telekkönyvbe bejegyezték a tulajdon jogot, a kisajátítás tárgyát képező teljes
földterület felett, egy 771.033 nm-es felületű tulajdon területet nyerve, amely be van jegyezve az
52426/Sânpaul sz. telekkönyvbe, ez tartalmazva a köztulajdon leltárában levő területeket, valamint
az utólag kisajátított majd az analitikus könyvelésbe foglalt földterületeket.
A köztulajdon javainak, az adatainak az aktualizálásának az érdekébe, a telekkönyvi és a könyvelési
nyilvántartások szerint, azt gondoljuk, hogy szükség van Maros Megye köztulajdonának a leltárából
egyes pozíciók törlésére és beiktassanak egy új pozíciót, amely magába foglalja a 771.033 nm-es
felületű tulajdonnak, be van jegyezve az 52426/Sânpaul sz. telekkönyvbe.
Figyelembe véve, hogy az 52426/Sânpaul sz. telekkönyvbe bejegyzett 771.033 nm-es felületű
terület a vállalatnak szükséges, a repülőtérnek a kibővítéséhez és modernizálásához, szükség van az
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illető területnek az átutalására ügykezelésre, a leszálló felszálló pálya kibővítési beruházásához
szükséges terület, rendeltetéssel.
A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros megye
köztulajdonában levő egyes ingatlanoknak az azonosító elemeinek az aktualizálására vonatkozó
határozattervezetet.

ELNÖK,
Péter Ferenc
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