
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. augusztus 30.-i 

88. számú HATÁROZAT 

“Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 

kiigazítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15794/24.07.2018. sz. indokolását, a 

Gazdaság Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztályának a 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. kérését az 5007/23.07.2018. 

sz. átiratból, amelyet a 15720/23.07.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a Vállalat 

Igazgató tanácsának a 23/19.07.2018. sz. Határozatát, 

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységek szintjén, ahol az 

állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, 

vagy indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartásnak a megerősítésére 

vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés, 6. cikkelyének (1) és (3) 

bekezdésének, valamint a 10. cikkely (2) bekezdésének f) betűjének előírásaira, 

A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, a formájának és 

szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 

előírásainak betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, a) betűje és (2) bekezdésének, d) betűjének, 

valamint a 97. cikkely alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. 

évi jövedelmi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 16/15.02.2018. sz. Határozata 

a következőképpen módosul: 

1. Az 1. sz. Melléklet ”A bevételi és kiadási költségvetés (az általános tevékenység költségvetése)” 

módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve; 

2. - A 4. sz. Megalapozó melléklet “A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási forrásai” 

módosul és a jelen határozat 2. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1 és 2 Mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és 

a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-tal, amely felel a végrehajtásáért. 

IV. cikkely A Közpénzügyminiszter 3145/2017. sz. Rendeletének 6. sz. Mellékletének I pontjának 

az előírásai szerint, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. internetes oldalán és a 
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Maros Megyei Hivatalos Közlönyben, az 1. sz. ”Bevételi és kiadási költségvetés” mellékletnek csak 

a javaslatok/előírt kiigazítás oszlopot teszik közzé.  

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 

 

 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  15794/24.07.2018 sz. 

VI/D/2 akta  

 

INDOKOLÁS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetését a 

16/15.02.2018. sz. MTH-val hagyták jóvá, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint azoknak a 

megalapozó mellékleteinek a formájának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 

3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszter Rendeletének az előírásai szerint volt kidolgozva. 

Az 5007/23.07.2018. sz. átirattal, amelyet a 15720/23.07.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Vállalat megküldte a Vezetőtanácsnak a beruházási tevékenységnek a bevételi és 

kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 23/19.07.2018. sz. Határozatát, valamint a 

Vállalatnak a 4944/18.07.2018. sz. szükségleti referátumát. 

A létező befektetési létesítményenkénti összegek újraosztása mellett, a vállalat javasolja egyes új 

létesítményeknek a beruházási listára való felvételét (berendezések, munkálatok) amint 

következnek: 

- ”Beavatkozási gépjármű” 90 ezer lej értékbe, amely szükséges a világítási rendszernél való 

operatív beavatkozáshoz, a repülőtér területén és azon kívül; 

- ”Klíma berendezés” 18 ezer lej értékbe, a létező berendezésnek a kicseréléséhez, egy megfelelő 

mikroklímának, a biztosításának az érdekébe, az áramfejlesztő üzemnek az új berendezéseinek a jó 

működéséért. 

- ”Lézer a madaraknak a távoltartásához”, 5 ezer lej értékbe, a repülés biztonságra kockázatot 

jelentő madarak jelenlétének a csökkentésének érdekébe. 

- ”UPS a beléptető rendszerhez 35 ezer lej értékbe”, egy szünetmentes áramellátó berendezésnek a 

beszerzését jelenti, a fogyasztóknak a szükségleteihez megfelelően méretezve – 7 beléptető iroda; 

- ”Parkoló beléptető rendszernek az I. Csomagjának a beszerzése”, 200 ezer lej értékbe, saját 

forrásokból, amelyből a 2018. évre 23 ezer lej van előírva. 

A fennebb bemutatott érvék értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

 

  15795/24.07.2018 sz. 

VI/D/2 akta  

 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi Bevételi és Kiadási költségvetését a 

16/15.02.2018. sz. MTH-tal hagyták jóvá, a bevételi és kiadási költségvetésnek, valamint annak a 

megalapozási mellékleteinek a formáinak és a szerkezeteinek a jóváhagyására vonatkozó 

3145/05.12.2017. sz. Közpénzügy Miniszteri Rendeletnek az előírásainak a betartásával volt 

kidolgozva. 

Az 5007/23.07.2018. sz. átirattal, amelyet a 15720/23.07.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Vállalat megküldte a Vezetőtanácsnak a beruházási tevékenységnek a bevételi és 

kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 23/19.07.2018. sz. Határozatát, valamint a 

Vállalatnak a 4944/18.07.2018. sz. alkalmassági referátumát (amelyet a jelen határozathoz 

másolatba mellékeltek). 

Az Alkalmassági referátumban, a folyó évi beruházási tevékenységének a kiigazítási javaslatai a 

következőket jelentik: 

A. Módosítások, amelyek pénz megtakarításhoz vezetnek 

A.1 Összegek újraelosztása a létező létesítményekre, műszaki/jogszabály rendű okok által 

befolyásolva a közbeszerzés terén. Ezek szerint, a jogszabályok értelmébe, különválasztották a 

megvalósíthatósági tanulmányok kivitelezési tevékenységeit, a műszaki terv fázisától, módosítva a 

beruházásoknak a címét, a ”műszaki terv” kifejezésnek az eltávolításával és a költségvetési 

előírásoknak a megfelelő csökkentésével, öt beruházási létesítménynek: 

- „Tűzoltó szertár SF+PT újra aktualizálás” megnevezése, „Tűzoltó szertár SF újra aktualizálás” 

lesz, az összegnek a csökkentésével 98 ezer lejről 58 ezer lejre. 

- ”Dali+PT és kivitelezési részletek eresztető kibővítése a nemzetközi érkezések terminálhoz 

csatlakozva” megnevezés ”DALI kibővítés és eresztető a nemzetközi érkezések terminálhoz 

csatlakozva” lesz, a költségvetési összegnek a csökkentésével 135 ezer lejről 75 ezer lejre. 

- ”SF és PT övezeti út műszakilag övezeti” megnevezés ”SF övezeti út műszakilag övezeti” lesz, a 

költségvetési összegnek a csökkentésével 100 ezer lejről 58 ezer lejre. 
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- ”SF és PT teher fluxus kiépítése” megnevezés ”SF teher fluxus kiépítése” lesz, a költségvetési 

összegnek a csökkentésével 160 ezer lejről 60 ezer lejre. 

- ”SF és PT TVCI rendszer az övezeti kerítés felvigyázására” megnevezés ”SF TVCI rendszer az 

övezeti kerítés felvigyázására” lesz, a költségvetési összegnek a csökkentésével 160 ezer lejről 60 

ezer lejre. (új beruházás, amelyet a biztonsági díjból fognak állni) 

A.2. Egyes költségvetési előírásoknak a csökkentése, azoknál a létesítményeknél, amelyeknél a 

beszerzési eljárást befejezték alapoknak a meg spórlásával az eredeti előírásokhoz viszonyított: 

- ”Elő megvalósíthatósági és megvalósíthatósági tanulmányoknak a készítése a repülőtérnek a 

modernizálásához és a Szállítási Általános Mesterterv létesítményeinek a belefoglalása”, 

költségvetési előírás csökkentés 650 ezer lejről 547 ezer lejre (103 ezer lejes spórlás) 

- „DALI+PT újraaktualizálás és műszaki-gazdasági mutatók a CT1 felújítási munkálatainál”, 

költségvetési előírás csökkentés 35 ezer lejről 34 ezer lejre (1 ezer lejes spórlás) 

- „Sokfunkciós hó eltávolító és jégmentesítő berendezés PDA”, költségvetési előírás csökkentés 

2700 ezer lejről 2183 ezer lejre (510 ezer lejes spórlás) 

B. Módosítások, amelyek az alapoknak a növelését vagy új kiutalásokat okoznak 

B.1. Az alapoknak a növelése a tárgyi eszközöknél: 

- ”Repülőgép jégmentesítő berendezés újra kalibrálása” átnevezés ”Repülőgép jégmentesítő 

berendezés Szakvizsgálata és Újra kalibrálása” és a beruházás értékének a növelése 274 ezer lejről 

291 ezer lejre (17 ezer lej plusz), a jégmentesítőnek a szakvizsgálati műveletének a beiktatásának 

következtébe, az összes műszaki természetű problémának a beazonosításának és az optimális 

javítási eredménynek a kiválasztásának a céljából. 

- ”Ambulift – speciális gépjármű a fogyatékos és a csökkentett mobilitású utasok szállítására és 

beszállásához/kiszállásához” a beruházás értékének a növelése 380 ezer lejről 1150 ezer lejre (770 

ezer lej plusz) egy speciális karosszériára konfigurált berendezésnek a beszerzésekbe való 

beiktatásának következtébe, az orvosi hordágyon levő személyeknek a szállításának az érdekébe. 

B.2 Egyes új létesítményeknek a beiktatása a Beruházási listára (berendezések, munkálatok) 

-”Beavatkozó kocsi” 90 ezer lej értékbe, amely szükséges a kijavító személyzetnek az operatív 

beavatkozásának a biztosításához a világító rendszernél, a repülőtér területén és azon kívül; 

-”Klíma berendezés” 18 ezer lej értékbe, a létező berendezésnek a lecseréléséért, a megfelelő 

mikroklíma biztosításának érdekébe, az elektromos üzem felszereltségbe kapott új berendezéseknek 

jó körülmények között való működéséért. 

-”Lézer a madarak eltávolításához”, 5 ezer lej értékbe, a járatok biztonságára nézve, a madarak által 

képviselt kockázatoknak a csökkentésének az érdekébe. 

-”UPS a beszállási rendszernek” 35 ezer lej értékbe, egy feszültség megszakítás nélküli forrásnak a 

beszerzését jelöli meg, amely a fogyasztók szükségleteinek megfelelően legyen méretezve – 7 

beszállási iroda 

-”A beruházási listára való felvétele a I. Tétel parkoló ellenőrző rendszer beszerzése”, 200 ezer lej 

értékbe, saját forrásokból, amelyből a 2018. évben 23 ezer lejes összeget ütemeznek. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              3/3 

A beruházásnak a célja, a Vállalatnak a parkolójába való belépés ellenőrzési tevékenységnek a 

javítása, a saját forrású jövedelmeknek a növelésére, mivel a tevékenységet, mint kereskedelmi 

tevékenységet sorolták be. 

 

 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 15798/24.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 15794/24.08.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetését, a 

Maros Megyei Tanácsnak a 16/15.02.2018. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

A Kiigazítást a Vezetőtanácsnak a 23/19.07.2018. sz. Határozatával javasolták. 

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam vagy a 

közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy indirekt 

módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. 

sz. Kormány Rendelet 10. cikkelyének (2) bekezdés előírásai szerint, a gazdasági egységek 

végezhetnek bevételi és kiadási költségvetés kiegészítéseket, a jogszabály 4. cikkely előírásai 

szerint, akkor amikor alaposan meg indokolt okokból, szükség van egyes jóváhagyott gazdasági 

pénzügyi mutatónak a szintjének a módosítására, ugyanannak a törvénynek az ”a”-”f” betűi által 

megjegyzett esetekbe. 

Hasonlóan, a 26/2013. sz. Kormányrendelet 10. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a (2) 

bekezdés ”f” betű eseteibe, a bevételi és kiadási költségvetésnek a kiigazítását a folyó év pénzügyi 

évének a végéig, illetve megyei tanács határozattal hagyják jóvá. 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., bemutatta a jóváhagyásának az érdekébe, a 

bevételi és kiadási költségvetést a meglapozó mellékletek kíséretébe, amelyeket az érvénybe levő 

jogi előírások szerint állítottak össze. 

A 26/2013. sz. Kormányrendelet 6. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, a Maros Megyei 

Tanácsnak a kötelessége, hogy ”… maximum 15 napon belül, a bevételi és kiadási 

költségvetéseknek az átvételétől, amelyeket az érvénybe levő jogi előírások szerint állítottak össze, 

elkészítse és elküldje a véleményezés érdekébe, a, jóváhagyáshoz szükséges dokumentációt, amely 

szükséges a jóváhagyásukhoz, vagy hogy jóváhagyja, esetenként”. 

A határozattervezethez mellékelt Szakjelentés szerint, “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a javasolt kiigazítása, a beruházási 

tevékenységet veszi figyelembe, és az összegeknek az újrahelyezését feltételezi a létező 
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létesítményekre, egyes költségvetési előírások csökkentését olyan létesítményekre ahol a beszerzési 

eljárások az eredeti előírásokhoz viszonyított alap megtakarításokkal végződtek, valamint alapok 

növekedése, a tárgyi eszközökkel és a beruházások listájára való beiktatásával, egyes új 

létesítményeknek – berendezések és munkálatok. 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezet, betartja a bevételi és kiadási költségvetés, valamint 

annak a megalapozó mellékleteinek, a formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 

3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásait. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű előírásai szerint, a Maros Megyei 

Tanácsnak vannak feladatai a megyei érdekeltségű önálló ügyvitelű vállalatoknak a 

megszervezésére és működésére vonatkozóan. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek értelmébe, a 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (2) bekezdés ”d” 

betű előírásaira vonatkoztatva, amelyek szerint a Maros Megyei Tanács, a megye nevébe, a 

kereskedelmi társaságoknál és az önálló ügyvitelű vállalatoknál, a tulajdonában levő részvényeknek 

megfelelően, gyakorolja az összes jogait és kötelességeit, a törvény feltételei között, úgy értékeljük, 

hogy a “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási 

költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szöverfi Gabriella 
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