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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. szeptember 30.-i 

155. számú HATÁROZAT 

A ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése” 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 25055/18.09.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki Igazgatóság, Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztály 

25602/24.09.2020. sz. szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóság 25595/24.09.2020. sz. jelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 25620/24.09.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Jászvásár-i SC Nordic Vision SRL tervező által, a Maros Megyei Tanács és ezzel a 

gazdasági egységgel kötött 173/1N/07.01.2019. sz. Szolgáltatási Szerződés alapján, készített 

műszaki-gazdasági dokumentációra,  

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. és 10. cikkely 

előírásainak a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton 

körforgalomnak a kiépítése” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-

gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági Tanulmány I. műszaki-gazdasági megoldása szerint, a 

beruházásnak 3.311.588,90 lejes összértékébe (19%) HÉA-val együtt, amelyből Építkezés-szerelés 

(C+M): 2.725.581,95 lej (19%) HÉA-val együtt, a jelen határozatnak a szerves részét képező 

Melléklet és általános költségelőirányzat szerint. 

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 felelni fognak a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

25055/18.09.2020. sz.  

IX.B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése” 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A Maros megye Vidrátszeg település területén, a DN 15/E60 mentén a 14,5 km-nél található 

ingatlan, Maros Megye köztulajdonában, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló 

Ügyvitelű Vállalat ügykezelése alatt van, 958.055 nm felülettel és S=3774 nm felülettel, amely a 

Légiközlekedési Szolgálatok Romániai Igazgatóságának az ügyintézési joga alatt áll. Az ingatlan, 

az 51365 Ungheni Telekkönyvbe van bejegyezve és az 51365. kataszteri szám alatt található. 

Jelenleg a repülőtérhez való bejutás a DN15-ös úton a 61+330 km-nél, Hidegkút (kijárat 

Hidegkútról a 61+300 km) és Nyárádtő (bejárat Nyárádtő-re 63+390 km) települések határain kívül. 

Maros Megyének a 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 67/28.06.2018. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, 8d melléklet, 84.C költségvetési fejezet, 6. pozíció, 

jóváhagyták a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a 

kiépítése” beruházás Megvalósíthatósági tanulmány dokumentációjának a kidolgozásához 

szükséges alapokat. 

A közbeszerzés terén alkalmazandó jogi előírások szerint, a 2019. évre megkötötték a szolgáltatási 

szerződést, a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének az érdekébe, a Jászvásár-i SC Nordic 

Vision SRL gazdasági egységgel. A dokumentációt a 24095/09.09.2020. sz. Átvételi 

Jegyzőkönyvvel vették át. 

Az elkészített dokumentációval, a tervező két műszaki-gazdasági megoldást javasolt, amint 

következnek: 

- 1. műszaki-gazdasági megoldás, a beruházásnak az összértéke 3.311.588,90 lej (19%-os) HÉA-

val együtt, amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 2.725.581,95 lej (19%-os) HÉA-val együtt; 

- 2. műszaki-gazdasági megoldás, a beruházásnak az összértéke 3.547.339,71 lej (19%-os) HÉA-

val együtt, amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 2.938.115,95 lej (19%-os) HÉA-val együtt; 

A tervező az 1. műszaki-gazdasági megoldást javasolta. 

A Megvalósíthatósági tanulmány (írott rész + rajzolt rész), amelyet a Jászvásár-i SC Nordic Vision 

SRL gazdasági egység 3 eredeti példányba küldött meg, jóváhagyásának az érdekébe, mellékelve a 

következő dokumentumokat tartalmazza: 

- Műszaki Szakvizsgálat; 
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- Forgalom tanulmány; 

- Az OCPI által véleményezett Topográfiai tanulmány, a 601/21.03.2019. sz. OCPI Átvételi 

Jegyzőkönyvvel; 

- Geotechnikai tanulmány, Ellenőrző referátum, a 164/27.03.2019. sz. Af követelmény szerinti 

projekt ellenőrzésre vonatkozóan; 

- Műszaki tanulmány és tervrajzok az engedélyezők számára; 

- Hidrológiai tanulmány; 

- Kisajátítási dokumentáció, amely tartalmazza az Értékelési jelentést, a Műszaki tanulmányt, a 

Kisajátításhoz szükséges földterületek kiszámítása, a Kisajátításra javasolt tulajdonosok és 

tulajdonok listája, amelyet véleményezett a Maros Megyei OCPI; 

- Az 1:500 léptékű elhelyezési terv, a körforgalomnak a topográfiai nézetnek és a kisajátítási 

folyosónak az egymásra helyezésével kaptak, a Maros Megyei OCPI által véleményezve; 

- A ROMATSA 3032/12.02.2020. sz. véleménye; 

- A Maros Megyei TALAJFELJAVÍTÓ ORSZÁGOS ÜGYNÖKSÉG 482/23.04.201. sz. 

véleménye; 

- A SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA 100/05/03/01/BC/SV/120/06.02.2020. 

sz. véleményezése; 

- A Marosvásárhely-i SC DELGAZ GRID SA 212229747/13.02.2020. sz. véleményezése; 

- A Marosvásárhely-i SC COMPANIA AQUASERV SA 3770/V/B/6/19.02.2020. sz. 

véleményezése; 

- A MAROS MEGYEI RENDŐR FELÜGYELŐSÉG, KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT 

294245/05.08.2019. sz. véleményezése; 

- A SN TRANSGAZ SA 18296/505/13.02.2020. sz. véleményezése; 

- A SPECIÁLIS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLAT 13241/19.02.2020. sz. véleményezése; 

- A Marosvásárhely-i Dél Erdély-i SDEE 7300-27599/30.03.2020. véleményezése; 

- A CNAIR SA 89095/23.12.2019. sz. véleményezése; 

- A ROMÁN POLGÁRI REPÜLÉSI HATÓSÁG 10095/3146/230/07.05.2020. sz. véleményezése; 

- A MAROS MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG 5036/21.05.2020. sz. besorolási 

fázisra vonatkozó Döntése; 

- A 907/2016. sz. Kormányhatározat szerint kidolgozott általános költségelőirányzat; 

- Az 51365/UAT Ungheni tájékoztató telekkönyv kivonat, együtt az 1. Rész 1. Mellékletével és 

Kataszteri tervkivonattal; 

- A beruházási munkálatok kivitelezési grafikonja. 

A dokumentációt a 24095/09.09.2020. sz. Átvételi Jegyzőkönyvvel vették át. 

A dokumentáció ellenőrzésének a következtében 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,  
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Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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