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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2020. szeptember 30.-i 

157. számú HATÁROZAT 

Az ”Esővíz csatornázás a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén” beruházási létesítmény 

kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghozatalára vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 25180/21.09.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki Igazgatóság, Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztály 

25586/24.09.2020. sz. szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóság 25599/24.09.2020. sz. jelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 25613/24.09.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL tervező által, 

készített műszaki-gazdasági dokumentációra,  

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítményekhez/projektekhez tartozó műszaki-gazdasági dokumentációk elkészítésének a 

lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 7-8. és 10. cikkely (4) 

bekezdés ”b” betű és a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely 

előírásainak a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”f” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Az "Esővíz csatornázás a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén" 

beruházásnak a műszaki dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozó, 2019. május 30.-i 72. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott műszaki-

gazdasági dokumentációt kiegészítik az ”Esővíz pumpáló állomás” műszaki megoldással, az 1. sz. 

Melléklet szerint, a beruházás elérve a 15.228.526 lejes összértéket (19%) HÉA-val együtt, 

amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 12.261.055 lej (19%) HÉA-val együtt.  

2. cikkely az 1. cikkelyben említett műszaki megoldással aktualizált műszaki-gazdasági mutatók, 

megtalálhatók a 2. sz. Mellékletben. 

3. cikkely Az ”Esővíz csatornázás a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén” beruházási 

létesítmény általános költségelőirányzat, amely magába foglalja az ”Esővíz pumpáló állomás” 

műszaki megoldást, aktualizálva lesz a 3. sz. Melléklet szerint. 

4. cikkely Az 1-3 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 
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5. cikkely Jelen határozatot közlik, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak, a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságával és a Gazdasági 

Igazgatóságával, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

25180/21.09.2020. sz.  

IXB/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az ”Esővíz csatornázás a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén” beruházási létesítmény 

kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghozatalára vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács 72/30.05.2019. sz. Határozatával, jóváhagyták az ”Esővíz csatornázás a 

Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén – SF fázis” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit. 

Következésképpen, megkötötték az 5I/9741/4979/07.05.2018. sz. tervezési szolgáltatásvégzési 

szerződést, a SC IPTANA SRL-vel, amelynek a tárgya az ”Esővíz csatornázás a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér területén”, a 2019. évbe pedig jóváhagyták a beruházásnak a műszaki-

gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit. 

A tervnek az összeállításának a folyamán megjelent a megvalósíthatósági tanulmány szerinti 

műszaki megoldásnak a módosításának a szükségessége, az esővíz összegyűjtése egy gravitációs 

rendszerrel nem elégséges, a tény miatt, hogy az „RK mozgási felületek és RESA (beleértve a 

hozzátartozó felszerelésekkel)” munkálatnak a keretében végzett elvezetési szintek lennebb 

kerültek, mint ahogy a megvalósíthatósági tanulmányban előírták. Ezért szükségessé vált egy 

pumpáló állomásnak a felszerelése. 

A dokumentáció, a 43/02.04.2019. sz. Városrendezési engedéllyel kért véleményezések kísérik, 

amint következnek: 

- Véleményezés a Román Polgári Repülési Hatóságtól, 14254/1358911026/36202/2069/06.07.2020. 

sz.; 

- Véleményezés a Légiközlekedési Szolgálta Romániai Igazgatóságától (ROMATSA), 

900/27.05.2020. sz.; 

- Véleményezés a Maros Vízügyi Igazgatóságától, 49/25.03.2020. sz.; 

- A Környezeti Minisztérium 11437/06.05.2019. sz. Besorolási szakasz döntésének a melléklete; 

- A talajfeljavítási Országos Ügynökségének a 841/18.12.2019. sz. beleegyezése; 

- Topográfiai tanulmány; 

- Geológiai tanulmány; 

- Hidrológiai tanulmány; 

- 32/15.09.2020. sz. Építkezési engedély. 
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A beruházási létesítménynek a kivitelezésének az érdekébe, a SC PROIECT CONSTRUCT 

REGIUNEA TRANSILVANIA SRL által készített dokumentációt, átvették a 25117/21.09.2020. sz. 

Átvételi jegyzőkönyvvel. 

A dokumentáció ellenőrzésének a következtében és tekintettel arra, hogy azt az utólag módosított és 

kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményekre/projektekre vonatkozó 

műszaki-gazdasági dokumentációknak az összeállítási fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 

907/2016. sz. Kormányhatározat előírásai szerint állították össze,  

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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