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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2018. ___.-i 

____. számú HATÁROZAT 

Egy határidőnek az elhalasztásáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 24774/15.11.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály 24775/15.11.2018. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 24793/15.11.2018. sz. jelentését, valamint a 

Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemeket 

érintő, egyes intézkedések meghatározására vonatkozó 63/22.06.2018. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatát, amelyet módosítottak a Maros Megyei Tanácsnak a 99/30.08.2018. sz. Határozatával, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvény előírásaira, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867-868. cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdés, ”c” betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely A Maros Megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemeket érintő, 

egyes intézkedések meghatározására vonatkozó 63/22.06.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

6. cikkely által előírt, a Maros Megyei Tanácsnak a 99/30.08.2018. sz. Határozatával módosított 

határidő, elhalasztódik 2018. december 31.-i dátumig. 

2. cikkely A jelen határozat közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, 

Műszaki Igazgatóságának és Jogügyi Igazgatóságának és a ”Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér” Ö.Ü.V.-nak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

  24774/15.11.2018 sz. 

VII/D/2 akta  

 

INDOKOLÁS 

Egy határidőnek az elhalasztásáról szóló határozattervezetre vonatkozóan 

 

A mozgási felületek (leszálló-felszálló pálya és hozzátartozó berendezések) generáljavítási 

munkálatainak a befejezésekor, a feljavított infrastruktúra elemeket átutalták a ”Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az ügykezelése alá, a Maros Megyei 

Tanácsnak a 2018. június 22.-i 63. sz. Határozatával, a repülőtéri szolgáltatásoknak az elvégzésének 

érdekébe. 

Ugyanazzal a határozattal meghatározták, hogy két hónapon belül, a Maros Megyei Tanács 

elfogadja határozattal, az ügykezelésnek a feltételeit, a beruházásnak az értékének a működési 

periódus alatt való visszanyerésének a távlatából, az időben generálódott nyereségből. 

A határidőt elhalasztották 2018. december 1 dátumáig, a Maros Megyei Tanácsnak a 2018. 

augusztus 30.-i 99. sz. Határozatával, mivel, mindamellett, hogy a beruházásnak a kivitelezési 

munkálatait befejezték és a létesítményt átvették, az utolsó fizetési kimutatások elszámolási 

folyamata nem fejeződött be, és nem ismerték akkor a beruházási létesítménynek a végső értéke, 

amely szükséges annak a visszanyerésének a periódusának a kiszámolásánál és az ügykezelésnek a 

feltételeinek a meghatározásához. 

Mivel lehetséges, hogy az elhalasztott határidőnek a teljesülésekor (2018. december 1.) a 

beruházásnak a végső értéke még ne legyen ismert, szükség van egy újabb elhalasztására a 

határidőnek, javasolva ennek értelmébe, a 2018. december 31.-i dátumot, amikor feltételezik, hogy 

befejezik a beruházással kapcsolatos kifizetéseket. 

A fennebb bemutatott érvek szerint, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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