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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

10725/24.02.2020. sz. 

IX.B/1 akta 

2020.  ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A ”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a 

beiktatása” beruházásnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: a felszálló-leszálló pálya 

kibővítése a hozzátartozó berendezésekkel, beleértve a rádió navigációs felszerelésnek az 

áthelyezését, a repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a létező utas terminál kibővítése, a 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 2020.04.24.-i 10723. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki Igazgatóság, Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat, Beruházási Osztály 2020.04.24.-i 

10769. sz. Szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóság, Gazdasági Elemző és Tanácsadó Osztály 

2020.04.24.-i 10770. sz. Szakjelentését, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóság 2020.04.24.-i 10747. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 2020.04.24.-i 10761. 

sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 

2020.04.06.-i 2727. sz. kérését, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 2020.04.06.-i 9252. sz. alatt 

iktattak, a kiegészítettek a 2975/22.04.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

10410/22.04.2020. sz. alatt iktattak, a S.C. Consitrans S.R.L. tervező által összeállított műszaki-

gazdasági dokumentációt, valamint a Nyárádtő Város Polgármestere által kibocsátott, 2019. 

november 12.-i 166. sz. Városrendezési engedélyt-SF fázis, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnél, a Repülőtér modernizálásának a 

megvalósíthatósági előtanulmányával javasolt fejlesztési variánsnak a kiválasztására és a Szállítási 

Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatására vonatkozó 102/30.08.2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatra és a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalat Vezetőtanácsának a 2020.04.24.-i 28. sz. Határozatára, 

Betartva, Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2066. sz. 

Törvény 44. cikkely (1) bekezdés előírásait, 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 7-8. cikkelyekkel, 

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 

előírásainak alapján, 

határoz: 
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1. cikkely Jóváhagyja, a ”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a 

létesítményeknek a beiktatása” beruházásnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: a 

Felszálló-leszálló pálya kibővítése, a Repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a Létező utas 

terminál kibővítése, műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a jelen 

határozatnak a szerves részét képező Melléklet és általános költségelőirányzat szerint, amint 

következnek: 

- A felszálló-leszálló pálya kibővítése, az 1. megoldás szerint, a Megvalósíthatósági tanulmányból, 

a beruházásnak 80.033.996,86 lejes összértékébe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 64.989.498,63 

lej; 

- A repülőgép parkoló felületnek a kibővítése, az 1. megoldás szerint, a Megvalósíthatósági 

tanulmányból, a beruházásnak 15.739.052,64 lejes összértékébe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 

12.651623,83 lej; 

- A létező utas terminál kibővítése, az 1. megoldás szerint, a Megvalósíthatósági tanulmányból, 1. 

fázis, a beruházásnak 112.789.323,03 lejes összértékébe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 

54.143.827,32 lej és a 2. fázis, a beruházásnak 119.677.961,44 lejes összértékébe (HÉA-val együtt), 

amelyből C+M: 85.325.388,91 lej; 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak, a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságával és a Gazdasági 

Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

10723/24.04.2020. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a 

beiktatása” beruházásnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: a felszálló-leszálló pálya 

kibővítése a hozzátartozó berendezésekkel, beleértve a rádió navigációs felszerelésnek az 

áthelyezését, a repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a létező utas terminál kibővítése, a 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér, Maros megye Vidrátszeg település területén található, 

megközelítőleg 14,5 km-re Marosvásárhely municípium központjától és Nyárádtő város területi 

közigazgatása alatt áll. A fő elérhetősége a Repülőtérnek a Marosvásárhely – Marosludas DN15 

országút. 

A Maros Megyei Tanács 169/2010. sz. Határozatával, bele foglalták Maros megye köztulajdonának 

leltárába a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat által ügyintézett 

földterületeket, az 51365/UAT Ungheni Telekkönyvbe írtak szerint és a 170/2010. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták az ügyintézésre való átadását. 

A 2017-2018-as évekbe, kivitelezték a létező mozgási felületek felújítását, azoknak a hordozó 

képességének a növelését, a pálya világításának a modernizálását és a repülőgép parkolónak és 

mozgási felületeinek a kanalizálási munkálatait. Ebben a projektben nem számoltak a repülőtéri 

mozgási felületnek vagy a létező utas terminálnak a kibővítésével, amelyek biztosítsák nagyobb 

számú repülőgépnek a parkolását és több utasnak a kezelését.  

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat, megkötötte a 3/26.02.2018. 

sz. szolgáltatási szerződést a Bukarest-i S.C. Consitrans S.R.L.-vel, a ”Repülőtérnek a 

modernizálására és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatására 

vonatkozó megvalósíthatósági elő tanulmánynak és tanulmánynak” műszaki dokumentációinak az 

összeállításának az érdekébe. 

A Maros Megyei Tanács a 102/30.08.2018. sz. Határozattal jóváhagyta a ”Repülőtérnek a 

modernizálására és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatására 

vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány” 2b megoldását „A repülőtér fejlesztése, északra és délre 

a felszálló leszálló pályától”. 

A 170/20.11.2018. sz. Városrendezési Engedély – SF fázis szerint, amely 2020.11.19.-ig érvényes, 

a következő véleményezések voltak beszerezve: 

- Az eredeti értékelési fázis 12434/27.12.2018. sz. Döntése a Maros Megyei Környezetvédelmi 

Ügynökségnek és az 1/20.01.2020. sz. Környezetvédelmi Engedély; 
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- NPOTX18-313/29.11.2018. sz. Vodafone véleményezés; 

- 1585/04.12.2018. sz. RDS véleményezés; 

- A Maros Megyei „Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség által kibocsátott 3724654/04.12.2018. sz. 

tűzvédelmi véleményezése; 

- A Maros Megyei „Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség által kibocsátott 3724655/04.12.2018. sz. 

polgári védelmi véleményezése; 

- A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 2089/06.12.2018. sz. jegyzéke; 

- Az Aquaserv Társaság 10088/V/B/6/27.11.2019. sz. elhelyezkedési véleményezése; 

- A DELGAZGRID 211417933/14.12.2018. sz., 2020.11.09.-ig érvényes elhelyezkedési 

véleményezése; 

- Az ANIF 1316/20.12.2018. sz. véleményezése; 

- Az Orange 0000388/2706/2675/28.01.2019. sz. véleményezése; 

- Nyárádtő Polgármesteri Hivatalának a 425/29.01.2019. sz. elvi véleményezése; 

- A Telecom Romania Communications SA 1962/17.12.2019. sz. véleményezése; 

- A SDDE Transilvania Sud 7300-21448/07.03.2019. sz. elhelyezkedési véleményezése; 

- A Maros Vízügyi Hatóságnak a 29/11.03.2019. sz. véleményezése; 

- A Közutakat Adminisztráló Nemzeti Társaság 78/138/02.05.2019. sz. véleményezése; 

- A Román Információs Szolgálat 190133/20.06.2019. sz. véleményezése; 

- A ROMATSA SA 13689/05.07.2019. sz. álláspontja; 

- A Marosvásárhely-i Repülőtéri Határrendészet 906995/09.07.2019. sz. álláspontja; 

- A Marosvásárhely-i Repülőtéri Határ Vámiroda 492/17.07.2019. sz. véleményezése; 

- AACR 16378/03.09.2019. sz. elvi véleményezése; 

- Az Állami Építkezésfelügyelőség 52749/10.12.2019. sz. műszaki véleményezése. 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér, a beruházásnak a haszonélvezői minőségébe, megküldte 

a 9303/10.12.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 32869/10.12.2019. sz. alatt 

iktattak, a ”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a 

létesítményeknek a beiktatása, megvalósíthatósági tanulmány” dokumentációjának az egyik eredeti 

példányát, amely a következő létesítményeket tartalmazza: pálya kibővítés, a repülőgép parkoló 

felület és utas terminál kibővítése. 

A műszaki dokumentációkat a 9706/30.12.2019. sz. és az 1323/20.02.2019. sz. átvételi 

jegyzőkönyvvel vették át. 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat, a 2727/06.04.2020. sz. 

átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9252/06.04.2020. sz. alatt iktattak, kérte a 

”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a 

beiktatása” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációinak és mutatóinak a jóváhagyását, 

amelyek tartalmazzák a következő létesítményeket: pálya kibővítés, a repülőgép parkoló felület és 

utas terminál kibővítése. A 2975/22.04.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

10410/22.04.2020. sz. alatt iktattak, kiegészítették a műszaki dokumentációt. 
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A ”Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a 

beiktatása” beruházásnak, amely tartalmazza a következő létesítményeket: pálya kibővítés, a 

repülőgép parkoló felület és utas terminál kibővítése, megküldött dokumentációjának az 

ellenőrzésének a következtébe és tekintettel arra, hogy azt az utólag módosított és kiegészített, a 

közalapokból finanszírozott beruházási létesítményekre/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági 

dokumentációknak az összeállítási fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 

Kormányhatározat előírásai szerint állították össze,  

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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