
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

120. számú HATÁROZAT 
2016. augusztus 25-i 

a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási 
költségvtésének rektifikálását illetően 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Gazdasági Osztály 2016.08.24/16003 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 
szakbizottságok meghagyását, 
 
Figyelembe véve a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 
2016.08.22/15804 sz. cimzés keretén belüli kérelmet, 
 
Figyelembe véve a az állam vagy a közigazgatási-területi egységek  kizárólagos  

részvényességével  vagy közvetlen,  közvetett módon többségi részesedésével 

rendelkező gazdasági szereplők pénzügyi fegyelmezettségének megerősitésére  

vontatkozó 2013/26 sz. Kormányrendelet 6.cikk, (1) és (3) bekezdésének, illetve a 

10.cikk, (2) bekezdés, f) bezűjének rendelkezéseit, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel,  

Az államháztartási Miniszter,- a bevételi és kiadási költségvetés formátumának és 

struktúrájának, illetve annak alátámasztó melékletének  jóháhagyására vonatkozó 

2016.01.07/20 sz. Rendeletének rendelkezéseinek tiszteletben tartása által, 

A 2001/215 sz.helyi közigazgatási Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, a) betűjének, 

valamint a (2) bekezdés, d) betőjének rendelkezései értelmében, újból közzétett, az 

utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

határozza: 

1.Cikk. A Maros Megyei Tanács  2016.01.28/8 sz. Határozata által jóváhagyott 

„Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási 

költségvtése az alábbiak szerint rektifikálódik: 

(1) 1 sz. Melléklet „Bevételt és kiadást megillető  költségvetés” (az általános 

tevékenységet megillető költségvetés) módosul és helyettesitve lesz a jelen 

határozat 1 sz. Melléklete által.  

 (2) A 4 sz. alátámasztó Melléklet „Beruházási program, ellátások és finanszirozási 

források” módosul és helyettesitve lesz a jelen határozat 2. Melléklete által.  

2.Cikk. Az 1 és 2 számú Mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.  

3.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a maros Megyei Tanács Gazdasági Osztálya, 

illetve a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” számára, melyek 

felelősek lesznek annak végrehajtásáért.  



 

 

4.Cikk. A Pénzügyminiszter által kibocsátott 2016/20 sz. Rendelet 6. Sz. 

Mellékletének rendelkezéseinek megfelelően a Maros Megyei Tanács és a 

„Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” hivatalos web-oldalán, illetve 

Románia Hivatalos Közlönybébe csak az 1 sz. Melléklet „Bevételt és kiadást megillető  

költségvetés” első oszlopa- folyó év (2016) rektifikálását illető javaslatok lesz 

közzétéve. 

ELNÖK                                                                                                 Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                             TITKÁR 
                                                                                                         Paul Cosma   
 

 
 

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSZTÁLY 
Örökség és közszolgáltatások Szolgálat 
 
 
2016.08.24/16003 Sz.  
VI / D / 2 Akta 

 

INDOKLÁS 
a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási 

költségvtésének rektifikálását illetően 
 

A „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási 
költségvtése a 2016.01.28/8 sz. Megyei Tanács Határozat által volt jóváhagyva, a 
Pénzügyi Minisztérium bevételi és kiadási költségvetés struktúrájának jóváhagyására 
vonatkozó 2016.01.07/20 sz.Rendeletének rendelkezései szerint és annak 
alátámasztó mellékletei szerint volt kidolgozva.  
 
A 2016.08.22/4035 sz. cimzés által, mely a Maros Megyei Tanácsnál a 
2016.08.22/15804 sz. van rögzitett, a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm 
Repülőtér” előterjeszti az Igazgatótanács 2016.08.22/8 sz. határozatát, mely 
jóváhagyja a Szervezet folyó évre vonatkozó  bevételi és kiadási költségvetésének 
rektifikálását, mely hatást gyakorol a beruházási tevékenységekre, éspedig egyes 
beruházási cél felhagyása és azzal egyidejűleg más, új beruházási célok feljegyzése 
révén, éspedig, egyes Jegyzéken maradott összegek kiegészitése vagy csökkentése, 
valamint egyes objektivák újranevezése, melyek nagyrésze a közigazgatási-területi 
egységek közkincsét képező javakat alkotja.  
 
A Repülőtér által beküldött dokumentációhoz mellékelt beruházási célokat 
tartalmazó jegyzékek az eredményezik, hogy rektifikálási kérelem a 2014/139/EU 
Rendelet követelményeihez vonatkoztatott repülőtéri bizonyitvány átállására 
vonatkozó Román Polgári Légforgalmi Hatóság  felügyeleti auditja által megkövetelt 
kérelmek szempontja szerint nagyrészben jogos. 
 
Konkrétan kérelmezett a: 
1. Az 105 ezer lej értékű „45 km területen belüli, 2000x45m pálya  akadály 
dokumentációjának megújitása” beruházási cél elnevezésének „ A 2014/138/EU 
Rendeletnek megfelelő Topográfiai, akadály  mérések és repülőtéri adatállomány”- 
cimre való módositása, mely a Román Polgári Légforgalmi Hatóság  auditja 
következtében megkövetelt módositás, magába foglalja a frissitett repülőtéri 
adatállománnyal szolgáló dolgozatot, melya repülőtéri bizonyitvány átállását 
megillető dokumentáció megvalósitásához szükséges, a fenti szabélyozásoknak 
megfelelően (2016.08.19/4012 sz. Repülőtéri Jegyzék ).  
 
2. A következő beruházási objektumokról való lemondás:  
2.1. „Mozgási felületekeken történő folyó javitási munkálatokat megillető technikai 
projekt” , melynek értéke 50 ezer lej; 
 
2.2. TVCI rendszer kiterjesztése technikai projekt  a kerületi kerités felügyelete 
érdekében, melynek értéke 100 ezer lej; 
 



 

 
2.3. „Mozgásfelületi RK és RESA végrehajtás (beleértve kapcsolatos szerelések)”, 
melynek értéke 55000 ezer lej; 
 
Figyelembe véve az Igazgatótanács vissza nem téritendő alapokhoz való hozzáférési 
stratégiáját, ebben az evben lemondódik a beruházás, 1000 ezer lej értékben 
mozgásfelületi folyó munkálatok végrehajtására kerül sor.  
 
2.4.„Hóeltakaritó multifunkcionális ”, melynek értéke 1700 ezer lej; 
 

3. A következő beruházási objektumok érték csökkentése:  

3.1. „Határfény IIKAT OACICRAlfa Upgrade, 2 felület és felületi kivilágitás” – a 

beruházási objektivum 6 ezer lejes érték csökkentése javasolt (25 ezer lejróől 19 

ezer lejre) ; 

3.2. „(DALI) beavatkozási munkálatok jóváhagyását illető dokumentáció és 

mozgásfelületi RK és RESA technikai projekt (beleértve kapcsolatos szerelések)”- 90 

ezer lejes érték csökkenés javasolt (230 ezer lejről 140 ezer lejre) ; 

3.3. „(CMS) utas ellenőrző és feldolgozó rendszer Upgrade” – 3 ezerlej érték 

csökkenés javasolt (45 ezer lejről 42 ezer lejre) ; 

3.4. „Repülőtér  Fejlesztési Terv” 1 ezer lejjel (90 ezer lejről 89 ezer lejre) 

A érték csökkentések a beszerzési eljárás során megvalósitott gazdálkodások által 

motiváltak.  

4. A „Repülőtéri tűzoltó haszonjármű” beruházási cél összegének kiegészitése, (a 

2016/8 sz. Megyei Tanács Határozat által kezdetileg jóváhagyott érték: 1300ezer lej 

) 1700 ezer lejjel, a „Hóeltakaritó multifunkcionális ” objektumot megillető összeg 

(össz érték 1700 ezer lej) újrafelosztása által, mivel ezen objektum lemondott.  

A módositás a Román Polgári Légforgalmi Hatóság által végzett audit révén igazolt, 

mey megállapitotta, hogy a Repülőtér ellátásábna lévő haszonjármű nem a habzó 

anyag megfelelő adagolásának lehetetlensége,valamin fizikai és morális 

elhasználásának  köszönhetően már nem felel meg az aktuális követelményeknek  és 

karbantartása nagyobb személyzetet igányel.  

Ezen feltételek mellett, a Repülőtér tájékoztatást ad arról, hogy a szakmai piac 

felmérése során, különösen repülőtereknek kialakitott, új felszerelések 

beazonositására került sor, melyek hozzávetőleges értéke 3.050.000 lej Áfá-val (a 

Repülőtér 2016.07.18/3377 sz. Jegyzéke).  

5. Az új objektumok beruházási célok jegyzékébe való bevonása, amelyek az 

alábbi poziciókat megillető gazdálkodások során nyert összegek újrahelyezéséből 

lesznek finanszirozva: 

5.1. „A repülőtéri bizonyitvány átállását megillető munkálatokhoz szükséges 

dokumentáció összállitása” , melynek hozzávetőleges értéke 100ezer lej.  



 

A beruházás lehetőségét a Román Polgári Légforgalmi Hatóság   keretén belüli audit-a 

Repülőtés újra engedéylezésére vonatkozó - specifikus kérelmei motiválják, éspedig 

a más, mint a jelen engedélybe foglalt mozgásfelületi fizikai jellemzőket megillető 

munkálatok végrehajtásához szükséges műszaki dokumentációk kidolgozására 

vonatkozó összetett dokumentáció összeállitása. (2016.07.19/3402 sz. Repülőtéri 

dolgozatnak megfelelően).  

5.2. ”A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér zajcsökkentés és menedzsmentet 

illető cselekvési terv kidolgozása”, a beruházás hozzávetőleges értéke 15 ezer lej.  

A beruházást a környezetvédelmi feltételek  specifikus kérelmei motiválják, 

megkövetelve egy olyan szakdokumentáció kidolgozását, mely a Repülőtér Zaj 

Térképét megillető dokumentációba foglalt konklútiók és ajánlások végrehajtásának 

módját tartalmazza. (2016.08.19/4013 sz. Repülőtéri Jegyzéken belüli igazolás).  

5.3. „Tűzvédelmi engedély dokumentáció kidolgozása”, a beruházás hozzávetőleges 

értéke 35ezer lej.  

Figyelembe véve a, hogy a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér körzetén belüli 

Műszaki Épület felett 2013-ban bűvitési munkálatok kivitelezésére került sor, a 

Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség által kibocsátott aktuális 

Tűzvédelmi engedély már nem nem felel meg a kibocsátás pillanatában előirt 

feltételeknek.  

A javasolt dokumentáció a az engedélyezési dosszié részét képezi. (2016.08.19/4026 

Repülőtéri Jegyzéken belüli igazolás).  

5.4. „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtés fizikai biztonságát megillető 

Kockázatfelmérés” melynek hozzávetőleges értéke 65 ezer lej.  

A 2016.08.19/400 sz. Repülőtéri Jegyzék tartalmán belül a tanulmána a hatályban 

lévő jogszabélyok, illetve a tárgyak, javak, értékek őrzésére és az emberek 

védelmezésére  vonatkozó 2003/333 sz. Törvény és annak végrehajtási szabályai  

betartásának szükségessége által motivált, követve a kockázatmenedzsment keretén 

belül a biztonsági kockázatok besorolása során alkalmazható és szükséges 

intézkedések dinamikus megszabását.  

A célkitűzés a biztonsági tarifa, a Szervezet saját forrása által lesz finanszirozva.  

5.5. „Számitógépes rendszerek, rácsos térképek, telefonvonalak, adás-vétel 

állomások beszerzése (válság központ) 1 fázis”, melynek értéke 35 ezer lej.  

Ezen objektumot a Román Polgári Légforgalmi Hatóságán belüli  audit tagok által 

végzett ellenőrzés során beazonositott megnemfelelési problémákból kiinduva be kell 

vonni a beruházások Jegyzékébe, mivel a repülőtér keretén belül nincs olyan tér 

kialakitva és ellátva, mely a krizis helyzetek során szükségeltetik és a 

2012.12.04/1093 Kormányrendelet által jóváhagyott Nemzeti Repülőtérbiztonsági 

Programba foglalt követelményeknek megfelelő. (2016.08.19/4000 sz. Repülőteri 

Jegyzéken belüli igazolás).  

 



 

 

A célkitűzés ugyancsak a biztonsági tarifa által lesz finanszirozva.  

Következtetés képpen, a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 

bevételi és kiadási költségvtése, a 2016/8 sz. Megye Tanács Határozat által 

jóváhagyott költségvetés viszonylatában a 4. sz. alátámasztó Melléklet esetén 

„Beruházások, ellátások és finanszirozási források Program”, az egyes beruházási 

célok lemondása, beuházási célokra előterjesztett ősszegek módositása és új 

eruházási célok bevonása vagy érték csökkentett -visszavont poziciók összegeinek 

újrafelostása  révén rektifikálásban részesül. A pálya javitásáz megillető nagyszabású 

folyó éves beruházás „Mozgásfelületi RK és RESA végrehajtás (beleértve kapcsolatos 

szerelések)” visszamondása révén, melynek össz értéke 55000 ezer lej, a beruházási 

tevékenységek össz költségvetése 59490 ezer lej-ről 4490 ezer lejre csökken, melyből 

4055 ezer lej  megyei költségvetésből származó juttatásokat képez.  

A hatást az 1 sz. Melléklet is tükrözi – Az általános tevékenység költségvetése, úgy a 

beruházási forrás, mint a beruházási költséges szintjén is, megflelelő képpen 

módosulnak.  

Figyelembe véve a fentiekben bemutatott érveket, vitafolyamat és jóváhagyás 

cáljából előterjesztjük a mellékelt határozattervezetet.  

 

 

 

ELNÖK                                                                               ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                                     Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Monica Dohotariu, tanácsos 
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