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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ___________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által okozott zajszennyezésnek a 

megelőzésének és csökkentésének az akciótervének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 4255/20.02.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Elemző és Tanácsadó Osztály és Területtervezési, Városrendezési és G.I.S. Osztály közös 

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

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania„ Repülőtérnek a 615/25.01.2019. sz. és a 

617/25.01.2019. sz. átiratait, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a környezeti zajnak a 

mérésére és ügykezelésére vonatkozó 321/2005. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (7), (12), (26) és 

(29) bekezdés, 6. cikkely, 7. cikkely (3) bekezdés ”m” betű, 11. cikkely (5) és (8) bekezdés 

előírásaira, 

A 321/2005. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (24) bekezdés, alátámasztva az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű és 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által okozott 

zajszennyezésnek a megelőzésének és csökkentésének az akciótervét, a jelen határozat szerves 

részét képező melléklet szerint.  

2. cikkely A jelen határozatnak a végrehajtásáért, a Marosvásárhely-i „Transilvania„ Repülőtérnek 

a Vezetőtanácsának az Elnöke felel. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania„ Repülőtér Ö.Ü.V.-nak, a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek és a 

Környezetvédelmi Nemzeti Ügynökségnek. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

4255/20.02.2019 sz. 

VI D/1 akta  

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által okozott zajszennyezésnek a 

megelőzésének és csökkentésének az akciótervének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez  

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a környezeti zajnak a mérésére és 

ügykezelésére vonatkozó 321/2005. sz. Kormányhatározat, meghatározza a fő zajforrások által, a 

repülőtérivel együtt, kibocsátott zajnak a csökkentésének az intézkedéseinek a fejlesztésének az 

általános keretét. A káros hatásoknak, az elkerülésének, a megelőzésének vagy csökkentésének az 

érdekébe, a rossz közérzettel együtt, amelyet, a lakosságra, a környezeti zaj által gyakorolt hatás 

okoz, a határozat előírja a zajnak a feltérképezését, stratégiai zajtérképeknek az elkészítésével, és a 

környezeti zajszintnek, egyes csökkentési, megtartási intézkedéseinek a kivitelezése, a megengedett 

maximális szintekbe való beilleszkedésnek az érdekébe, a környezeti zaj megelőzésének és 

csökkentésének az akcióterveinek a kidolgozásával. 

A fennebb említett határozat szerint, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek a szintjén, a két 

dokumentációnak a kidolgozásának és a környezetvédelmi hatóságoknak való elküldésének a 

feladata a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. hárul, az infrastruktúrának az 

adminisztrátora minőségébe, a Maros Megyei Tanácsra hárulva azoknak a jóváhagyásának a 

kötelezettsége. A stratégiai zajtérképet jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a 133/2014. sz. 

Határozatával. 

Tekintettel a jóváhagyott stratégiai zajtérképre, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a környezeti zajnak a mérésére és ügykezelésére vonatkozó 321/2005. sz. 

Kormányhatározatra, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. megküldte a Maros Megyei 

Tanácsnak, a 615/2019. sz. átirattal, a 2014. évibe jóváhagyott stratégiai térképre vonatkozó, a 

Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által okozott zajszennyezésnek a 

megelőzésének és csökkentésének az akciótervét, a részvételi és konzultálási eljárásnak és a 

Kormányhatározattal megállapított követelményeknek a teljesítését igazoló dokumentumok által 

kísérve. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasolom jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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