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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 

a 2016. augusztus 25-i 

117-ES SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
 

a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 42/2001-es számú 

Mellékletének a módosításával kapcsolatban, tekintve a Mureş [Maros] 

megyei közterületi leltár elsajátítását, a későbbi módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által bemutatott 15623/2016.08.18-as számú indoklást 
és a szakbizottságok értesítését, 

Figyelembe véve a 213/1998-as számú Törvény előírásait - ennek tárgya a közterületi 
javak  - a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

Tekintettel a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] keretén belüli 
Gazdasági Igazgatóság 15114/2016-os számú belső feljegyzésére  

A 215/2001-es Törvény 91. cikkelye, (1)-es bekezdése, „c” betűje, valamit a 97. cikkelye, 
(1)-es bekezdése előírásait - amelyeknek, tárgya a helyi közigazgatás - újraközölve, a 
későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

Határoz: 

I. Cikkely A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 42/2001-es számú Melléklete, 
tekintve a Mureş [Maros] megyei közterületi leltár elsajátítását, a későbbi módosításokkal 
és kiegészítésekkel a következő képen módosul: 

 

a) Az I. Szekció, az „Ingatlan javak” esetében módosul a következő pozició: 

- a 254-es számú pozicíó „Repülőállomás épülete-Bel- és küláramlat terminálok-Műszaki 
blokk”(4) számú oszlop „Azonosítási elemek”-nek a következő lesz a tartalma:  

”Beláramlat terminál - P+1E építmény beton alapzattal, téglafallal, vasbeton 
tetrasztetővel és irányítótoronnyal, amely földszintből, váróteremből, bárból, irodákból, 
mosdókból, hőközpontból áll”; 
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”Küláramlat terminál - Tégla és vasbeton építmény, melynek a bevonata részélegesen 
lemezből áll és teraszfedő amely falból zárható aluminium redőnyzettel és hőszigetelő 
ablakkal, amely várótermekből, mosdókból, irodákból, raktárakból, bárból, vendéglőkből, 
konyhából, hőközpontból, felszerelés szobákból, utasalagútbólés liftből áll”; 

Kiterjesztés és tetőfedő a földszint szintjén; Érkezési/indulási utas-peronok, amelyek le 
vannak fedve; I. emeleten levő terasztakaró; (6) számú oszlop „A leltári lej érték”, 
amelynek a következő tartalma lesz: „10.382.366,16”, az (5). oszlopnak pedig „Az év, 
amikor tulajdonba került, vagy átadták” a következő tartalma lesz „1968, 2005 şi 2013”. 

II. Cikkely A jelen Határozatot a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] belüli 
Gazdasági Igazgatóságnak és Műszaki Igazgatóságnak, valamint az Aeroportul Transilvania” 
Tîrgu Mureş [„Transilvania Repülőtér”, Marosvásárhely] önálló ügyvitelű társaság felé 
közlik, amelyek felelnek ennek teljesítéséért.   

 

ELNÖK         Ellenjegyzi        

Péter Ferenc                                                          TITKÁR 

Paul Cosma   
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
HAGYATÉKOK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLEG 

 

Nr. 15623/2016.08.18. 

VI/D/1 Iratcsomó 

INDOKLÁS 

a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 42/2001-es számú 

Mellékletének a módosításához tekintve a Mureş [Maros] megyei közterületi 

leltár elsajátítását, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel,  

A Mureş [Maros] megyei közterületi javak leltára a 213/1998-as számú Törvény alapján 
készült el - ennek tárgya a köztulajdon és ennek jogi előírása, és az elfogadott 
alkalmazott Műszaki Normák (amelyet az 548/1999-es számú HGR fogadott el), és ez el 
lett sajátítva a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által a Consiliul 
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 42/2001. július 12-es számú Határozatában.  

A későbbiekben a megyei közterület módosulást és kiegészítést szenvedett, ennek 
alapja a megyei tanács határozatai voltak.   

Figyelembe véve a 1031/1991-es számú Kormányhatározat 3. Mellékletének előírásait - 
ennek tárgya a Metodológiai normák, amely szerint könyvelésbe be kell jegyezni azon 
javakat, amelyek az állami és a territoriális adminisztratív közterület alkotják, a 
későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, ugyanakkor a 3. fejezet 13. cikkelye (3). 
szám a Metodológiai normákból (tekintettel azon tárgyi eszközök újraértékelésére és 
amortizálására, amelyek a közintézmények hagyatékában van- ezt Gazdasági és 
Pénzügyminiszter3471/2008-as számú Rendelete fogadta el), az „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş [„Transilvania Repülőtér”, Marosvásárhely] önálló ügyvitelű 
társaság és a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] között javak (azon javak, 
amelyek a Mureş [Maros] megyei közterületének része) átadása-átvétele Protokoll jött 
létre ezt a közterületet az „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş [„Transilvania 
Repülőtér”, Marosvásárhely] önálló ügyvitelű társaság kezeli (az önálló ügyvitelű 
társaság könyvelési mérlegéből a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 
könyvelési mérlegébe). 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 169/2010-es számú Határozatával a 
42/2001-es számú Megyei Tanács Határozata Mellékletének a módosításával, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel, módosítva lett jó pár adat, mivel módosítva lett 
néhány jav megnevezése, össze lett vonva néhány pozíció és egyes leltárérték is 
módosításra került akkor, amikor összevetették a  34/2008-as számú HCJ [Megyei 
Tanács Határozata]-ban beírtakat az önálló ügyvitelű társaság könyvelésével. 

A 15114/2016-os számú belső feljegyzéssel a Műszaki Igazgatóság - Beruházási, 
közbeszerzési osztály a munkálat átvétel után („Kiterjesztés és esővédő tetőzet az 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş [„Transilvania Repülőtér”, Marosvásárhely] 
önálló ügyvitelű társaság, repülőállomás déli homlokzatára kérelmezi a Mureş [Maros] 
megyei közterületi leltár módosítását oly módon, hogy bele legyenek foglalva az fent 
említett elvégzett munkálatok a leltárba.  
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GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
HAGYATÉKOK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLEG 

 

Megemlítjük, hogy ezzel a munkálattal a kezelőablakok előtti váró termet 
kiterjesztették, ugyanakkor egy esővédő tetőt készítettek a repulőállomás előtti 
utasperon felé, az I. emeleten levő terasz szintjére, az adminisztratív irodák elő egy 
védő tetőt helyeztek el.    

 

A fent említettekkel kapcsolatosan megvitatásnak és engedélyeztetésnek vetjük alá a 
projekttervezetet.  

 

ELNÖK                                                                     ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

                         Péter Ferenc                                                               Alin Mărginean 

  

 

 

 

Elkészítette: Marcela Moldovan, tanácsos 
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