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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. július 29.-i 

119. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021.07.23.-i 20389. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Gazdasági Igazgatóság – Pénzügyi Könyvelési Iroda 13687/2021. sz. belső 

jegyzékét, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 286. cikkely (1) és (3) bekezdés és 289. cikkely, valamint 

a Polgári Törvénykönyv 858-860. cikkely előírásaira, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásainak alapján, megerősítve a 

182. cikkely (1) bekezdés előírásaival, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező 

javak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

melléklete, a következőképpen módosul: 

Az I. szakaszban ”Ingatlan javak” a következő tételek változnak: 257. sz. tétel ”Beton kifutópálya – 

platform és gördülőpálya”, (6) ”Leltári érték – (lej)” módosul és a következő lesz a tartalma: 

”52.996.089,69”; 259. sz. tétel ”Kifutópálya világító rendszer (jelzőberendezés)”, (6) oszlop 

”Leltári érték – (lej)” módosul és a következő lesz a tartalma: ”21.541.137,25”; 261. sz. tétel 

”Ipari épület és elektromos üzem”, (6) oszlop ”Leltári érték – (lej)” módosul és a következő lesz a 

tartalma: ”1.384.453,48”. 

II. cikkely  A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és 

Műszaki Igazgatóságának, valamint a ”Marosvásárhely-i – Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-nak, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

20389/23.07.2021 sz. 

X/D/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról  

 

Maros Megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény alapján végezték el, és a Maros Megyei Tanács elfogadta az 

utólag módosított és kiegészített, 42/2001. július 12. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra 

elemekre vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 63/2018. sz. 

Határozatával, módosították, az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a 

leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a 

257., 259. és 261. tételeit. 

A Maros Megyei Tanács Szakapparátusának a Pénzügyi könyvelési irodája, a 13687/25.05.2021. sz. 

belső jegyzékkel, értesített, hogy a 257., 259. és 261. tételbe foglalt javak, amelyeket az „RK 

mozgásfelületek és RESA (a hozzátartozó berendezésekkel együtt) – a Marosvásárhely-i – 

Transilvania repülőtérnél” munkálatok keretében hoztak létre, egyes leltári érték módosulásokat 

szenvedtek. 

Figyelembe véve a fennebbieket, szükség van az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 

köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének, a 257., 259. és 261. tételeibe foglalt javak értékeinek a növelésére, amint 

következnek: 

- A 257. sz. tétel ”Beton kifutópálya – platform és gördülőpálya”, (6) ”Leltári érték – (lej)” módosul 

és a következő lesz a tartalma: ”52.996.089,69”; 

- A 259. sz. tétel ”Kifutópálya világító rendszer (jelzőberendezés)”, (6) oszlop ”Leltári érték – (lej)” 

módosul és a következő lesz a tartalma: ”21.541.137,25”; 

- A 261. sz. tétel ”Ipari épület és elektromos üzem”, (6) oszlop ”Leltári érték – (lej)” módosul és a 

következő lesz a tartalma: ”1.384.453,48”. 

A bemutatottak értelmében, úgy gondoljuk, hogy az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 

köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra. 

A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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