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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

27082/23.10.2019. sz. 

 

 

2019. _____.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

Egy földterületnek, Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros megyének a 

magántulajdonába való átutalásáról szóló, Kerelőszentpál Község Helyi Tanácsának címzett kérésre 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27095/23.10.2019. sz.  jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztálynak a 

27189/23.10.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 27395/24.10.2019. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Kerelőszentpál-i Polgármesteri Hivatal 4144/2019. sz. átiratát, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál a 21465/2019. sz. alatt iktattak és a „Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” 

Ö.Ü.V. 6945/2019. sz. átiratát, 

Tekintettel, a Kerelőszentpál Község Polgármesteri Hivatala által a 4793/09.10.2019. sz. alatti, a 

Maros Megyei Tanácsnál a 25794/2019. sz. alatt iktatott átirattal megküldött Értékelési jelentésre és 

az Állóeszköz adatlapjára, amely a Maros megye, Kerelőszentpál község, 25385. sz. Telekkönyvbe 

bejegyzett, Kerelő település területén található földterületre vonatkozik, 

A Közigazgatási Törvénykönyv 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 360. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdéssel, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Kérelmezi Kerelőszentpál Község Helyi Tanácsától, az 1. sz. Melléklet szerint, a 

Maros megye, 52385/Sânpaul számú telekkönyvben azonosított, Kerelő településben található 

15.725 nm felületű földterületnek az átutalását, Kerelőszentpál Község magántulajdonából Maros 

Megyének a magántulajdonába, a repülőtéri infrastruktúrának a fejlesztésének az érdekébe, a 

837.000 lej összegű (176.166 euró-val egyenértékű) értékének a kifizetésével, a 2. sz. Mellékletben 

található Értékelési jelentés szerint. 

2. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

3. cikkely A Kerelőszentpál település területén található ingatlan-földterületnek, Kerelőszentpál 

Község magántulajdonából Maros Megye köztulajdonába és a Maros Megyei Tanácsnak az 

ügyintézése alá való átutalásáról szóló, a Kerelőszentpál-i Helyi Tanácsnak címzett kérésre 

vonatkozó 35/27.03.2008. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az előírásainak az 

alkalmazhatósága megszűnik. 
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4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megye Prefektusi Hivatalával, Múzeummal és a 

Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és Kerelőszentpál Községnek. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  27095/23.10.2019 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Egy földterületnek, Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros megyének a 

magántulajdonába való átutalásáról szóló, Kerelőszentpál Község Helyi Tanácsának címzett kérésre 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnek a modernizálásának és fejlesztésének az érdekébe, 

elfogadták a Maros Megyei Tanácsnak a 102/30.08.2018. sz. Határozatát, amellyel a lehetséges 4 

megoldásból ki választották a 2 b fejlesztési változatot – „A repülőtér fejlesztése, északra és délre a 

felszálló leszálló pályától és a jelen tulajdon határaihoz tartozó területeken kiválasztásával, amely 

magába foglalja mind a 26 létesítményt a tervezési témából és amely a repülőtérnek a fejlődését 

képezi a kifutópályának az északi részén is, akkor amikor a déli felén történő fejlődés már nem 

biztosítja a repülőgépek és az utasok kezeléséhez szükséges helyet, a légi forgalomnak a tetemes 

növekedésének következtébe.” 

Kerelőszentpál Község, a 4144/2019. sz. átirattal, javasolja a Maros Megyei Tanácsnak, egy 15.725 

nm-es földterületnek az átutalását Maros Megyének a közterületébe, amely a községnek a 

magántulajdona, Kerelő település területén találhat, a repülőtérnek az övezetében, a repülőtéri 

szolgálatoknak a fejlesztésének az érdekébe, az elfogadott stratégia szerint. 

A 15.725 nm-es földterület, amely be van jegyezve a Maros megye 52385 Kerelőszentpál 

telekkönyvbe, a leszálló-felszálló pályának az észak-nyugati övezetében található (a Telekkönyv 

Elhelyezkedési tervében a 11. parcella) és a repülőtérnek a fejlesztéséhez szükséges, amint kitűnik a 

Vállalat által, a megyei közhatóságnak a 21465/03.09.2019. sz. átiratára, küldött 6945/09.09.2019. 

sz. válaszból is. 

Figyelembe véve, hogy a földterület Kerelőszentpál Községnek a magán területének a része, az 

átutalást, az 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által jóváhagyott Közigazgatási 

Törvénykönyv 360. cikkely (1)-(2) bekezdés előírásainak a feltételei szerint lehet megejteni, amely 

kimondja a tényt, hogy egy vagyontárgynak, az egyik közigazgatási területi egységnek a 

magántulajdonából, a másik közigazgatási területi egységnek a magántulajdonába való átutalása a 

megyei tanácsnak a kérésére történik, a helyi tanácsnak a kérésével, az aktualizált leltári értékének 

megfelelő vagyontárgyi értéknek a kifizetésével, a törvény értelmébe. 

A Kerelőszentpál Község Polgármesteri Hivatala által, a 4793/09.10.2019. sz. átirattal megküldött 

Értékelési beszámoló szerint, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 25794/2019. sz. alatt iktattak, a 

földterületnek az értéke 837.000 lej, ami 176.166 euró-val egyenértékű. 

A földterületnek a tulajdonjogának a megszerzése után, a megyének a köztulajdonába lesz foglalva 

és a „Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. ügyintézése alá kerül. 
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Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelt 360. cikkely (1) bekezdés megerősítve a 182. cikkely rendelkezéseit, 

alávetjük jóváhagyásra az egy földterületnek, Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros 

megyének a magántulajdonába való átutalásáról szóló, Kerelőszentpál Község Helyi Tanácsának 

címzett kérésre vonatkozó határozattervezetet. 

 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
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