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2021. július 29.-i 

127. számú HATÁROZAT 

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése" 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására 

vonatkozó 155/30.09.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 20391/23.07.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztály 

20458/23.07.2021. sz. szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóság 20452/23.07.2021. sz. jelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 20470/23.07.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Jászvásár-i SC Nordic Vision SRL tervező által, a Maros Megyei Tanács és ezzel a 

gazdasági egységgel kötött 173/1N/07.01.2019. sz. Szolgáltatási Szerződés alapján, készített 

átvizsgált műszaki-gazdasági dokumentációra, amelyet a 18861/08.07.2021. sz. Jegyzőkönyvvel 

vettek át, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. 

cikkely előírásainak a betartásával, megerősítve, 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. cikkely (6) bekezdés, 10. cikkely (4) bekezdéssel, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, az egyes nemzeti, megyei és helyi érdekű 

létesítmények kivitelezéséhez szükséges, közérdekű kisajátításokra vonatkozó 255/2010. sz. 

Törvény 2. cikkely (1) „a” betű, (2
1
) bekezdés és az 5 cikkely előírásait, 

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: 

I. cikkely A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a 

kiépítése" beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók 

jóváhagyására vonatkozó 155/30.09.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a következőképpen 

módosul: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

„1. cikkely Jóváhagyja, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton 

körforgalomnak a kiépítése” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-

gazdasági mutatóit, a beruházásnak 3.311.624,60 lejes összértékébe (19%) HÉA-val együtt, 

amelyből C+M: 2.725.581,95 lej (19%) HÉA-val együtt, a jelen határozatnak a szerves részét 

képező Melléklet és az általános költségelőirányzat szerint.” 
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2. A Melléklet és az általános költségelőirányzat, a jelen határozat mellékletével és 

költségelőirányzatával lesz helyettesítve. 

II. 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 
ALELNÖKI KABINET 

 

 

20391/23.07.2021. sz.  

IX.B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése" 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására 

vonatkozó 155/30.09.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló 

határozattervezethez 

 

A Maros megye Vidrátszeg település területén, a DN 15/E60 mentén a 14,5 km-nél található 

ingatlan, Maros Megye köztulajdonában, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló 

Ügyvitelű Vállalat ügykezelése alatt van, 958.055 nm felülettel és S=3774 nm felülettel, amely a 

Légiközlekedési Szolgálatok Romániai Igazgatóságának az ügyintézési joga alatt áll. Az ingatlan, 

az 51365 Ungheni Telekkönyvbe van bejegyezve és az 51365. kataszteri szám alatt található. 

Jelenleg a repülőtérhez való bejutás a DN15-ös úton a 61+330 km-nél, Hidegkút (kijárat 

Hidegkútról a 61+300 km) és Nyárádtő (bejárat Nyárádtő-re 63+390 km) települések határain kívül. 

A Maros Megyei Tanács 155/30.09.2020. sz. Határozatával, jóváhagyták a ”Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése” beruházásnak a műszaki-

gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági Tanulmány I. 

műszaki-gazdasági megoldása szerint, a beruházásnak 3.311.588,90 lejes összértékébe (19%) HÉA-

val együtt, amelyből (C+M): 2.725.581,95 lej (19%) HÉA-val együtt. 

Figyelembe véve a tényt, hogy kibocsátottak egy új, 2/16.02.2021. sz. Városrendezési engedélyt, 

amelyben azonosították a magántulajdonban levő ingatlanokat, a megyei érdekű közhasznú 

munkálatok területén, illetve a 81/12.06.2021. sz. Értékelési jelentést és az OCPI által 

véleményezett, a "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a 

kiépítése" beruházás Megvalósíthatósági tanulmányának a Topográfiai támogatás, műszaki 

dokumentációt, átvizsgálták, a kisajátítási nyomvonal által érintett magántulajdonban levő 

ingatlanok listája aktualizálva volt és véleményezve volt Nyárádtő Város Polgármesteri Hivatala 

által. 

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes nemzeti, megyei és helyi érdekű létesítmények 

kivitelezéséhez szükséges, közérdekű kisajátításokra vonatkozó 255/2010. sz. Törvény értelmében, 

az értékelési jelentéshez tartozó földterület kártérítésének a teljes összege beiktatódik a jóváhagyott 

általános költségelőirányzatba, I. fejezet, 1. pont – Költségek a földterületnek a megszerzésével. 

A fennebb említett, átvizsgált dokumentációk ellenőrzésének a következtében és tekintettel arra, 

hogy azokat, az utólag módosított és kiegészített, az egyes nemzeti, megyei és helyi érdekű 

létesítmények kivitelezéséhez szükséges, közhasznú esetekben végzett kisajátításokra vonatkozó 

255/2010. sz. Törvény, illetve az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott 

beruházási létesítményekre/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációknak az 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

összeállítási fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat előírásai 

szerint állítottak össze, 

Tekintettel, a fennebb bemutatottakra, szükség van a "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, 

az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése" beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozó 155/30.09.2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat, megvalósíthatósági tanulmány fázis, módosítására, az aktualizált .311.624,60 lej (19%-

os) HÉA-val együtt, amelyből (C+M): 2.725.581,95 lej HÉA-val együtt, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 
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