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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

 

2018. november 22.-i 

133. 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 25065/20.11.2018. 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, amelyet a 

24.933/19.11.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a Vállalat Igazgató tanácsának a 

39/15.11.2018. 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) bekezdés a) betű és (2) bekezdés d) betű, valamint a 97. 

cikkely alapján, 

határoz: 

 

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

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

Határozata, amelyet a 88/30.08.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal módosítottak, a 

következőképpen módosul: 

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

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

2. A 2. sz. Megalapozó melléklet „A bevételi és kiadási költségvetésbe előírt gazdasági-pénzügyi 

mutatóknak a részletezése és azoknak a negyedévenkénti elosztása” módosul és a jelen határozat 2. 

sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 



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

3. A 4. sz. Megalapozó melléklet ”A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási forrásai” 

módosul és a jelen határozat 3. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1-3 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” ÖÜV-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” ÖÜV internetes oldalán és a Maros 

Megyei Hivatalos Közlönyben, az 1. sz. ”Bevételi és kiadási költségvetés” mellékletnek csak a 

javaslatok/előírt kiigazítás oszlopát teszik közzé.  

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 

 

 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

  25065/20.11.2018 sz. 

VII/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” Önálló Ügyvitelű Vállalat kéri a Maros Megyei 

Tanácstól a 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésnek a kiigazítását, a beruházási 

tevékenységnél. 

Ennek értelmébe, javasolják a költségvetési előírásoknak a csökkentését azoknál a 

létesítményeknél, amelyeknél takarékosságot értek el a beszerzési folyamat alatt („Utas kezelő és 

ellenőrző rendszer aktualizálása (CMS)”, ”Palack feltöltő kompresszor”) és a Beruházások 

listájáról való visszavonása egyes objektíveknek a visszavonása, amelyeknek a kivitelezése jelenleg 

nem célszerű vagy el lesz halasztva (”A nemzetközi érkezések terminál kibővítés és az esővédő 

DALI”; ”Műszaki szakértői vizsgálat + kerítés DALI”, ”UPS a bejelentkezési rendszerhez” és 

”Teherszállítási fluxus SF”). 

Másrészt, javasolják egyes költségvetési előírásoknak a növelését azoknál a létesítményeknél, 

amelyeknél a jelenlegi költségvetésnek az összegei nem elégségesek (”Repülőgép jégmentesítő 

berendezésnek a újraállítása”) valamint egyes új létesítményeknek a Beruházási listára való 

felvétele. (”Műszaki szakértői vizsgálatok a CT1-nél” és ”Aurel Vlaicu műemlék DALI”). 

Mivel a megtakarításokból nyert összegek nem elégségesek a Listára felvett új beruházásokhoz 

szükségesekre és egyes beruházásoknál az alapoknak a kiegészítésére, javasolják a megye 

költségvetéséből való kifizetését a 31 ezer lejes különbözetnek, ennek a forrásnak, az alapjainak a 

növelésével. 

A működtetési tevékenységnél, a Vállalat csak egyes újraosztásokat javasol a szakasz keretében. 

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 

 

 

  25066/20.11.2018 sz. 

VII/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. 

A költségvetést kiigazították, a Maros Megyei Tanácsnak a 2018. augusztus 30.-i 88. sz. 

Határozatával, a beruházási tevékenységre vonatkozóan, egyes összegeknek az újraelosztásával, 

úgy a létező létesítményekre, mint egyes új beruházásoknak, a beruházások listájára való 

felvételével, amelyeknek a forrása a megtakarított összegekből származik. 

A Vállalat megküldte elektronikus úton a 8397/14.11.2018. sz. Kiigazítási dokumentumot, amelyet 

a Maros Megyei Tanácsnál a 24.933/19.11.2018. sz. alatt iktatta, egy új kiigazítási kérelmet, 

ugyanúgy közölte a Vezetőtanácsnak a 39/15.11.2018. sz. Határozatát, valamint a módosított 1, 2 és 

4 mellékleteit a Bevételi és kiadási költségvetésnek. (a jelen határozattervezethez vannak csatolva). 

A Vállalatnak a Megalapozó Jegyzéke szerint, a jelenlegi kiigazítás ugyancsak a beruházási 

tevékenységet érinti. Az alapoknak az újraosztását végzik ugyanannak a létesítménynek a keretébe, 

a Listáról egyes létesítmény visszavonások történnek, új létesítményeknek a beiktatásával 

egyidejűleg, az alapoknak a megtakarításának a feltételei mellett, az összegeknek a kiegészítése a 

költségvetésből a minimális, azaz 31 ezer lej. 

A folyó évi beruházási tevékenységének a kiigazítási javaslatai a következőket jelentik: 

A. Módosítások, amelyek pénz megtakarításhoz vezetnek 

A.1 Egyes költségvetési előírásoknak a csökkentése, amelyeknél a beszerzési eljárást alap 

megtakarításokkal fejezték be, az eredeti megbecsült alapokhoz viszonyítva: 

- ”Upgrade utas kezelő és ellenőrző rendszer” költségvetési előírás csökkentése 115 ezer lejről 114 

ezer lejre (megtakarítás 1 ezer lej) 

- ”Palacktöltő kompresszor” csökkentése 30 ezer lejről 20 ezer lejre (megtakarítás 10 ezer lej) 
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A.2. A Beruházási listáról való visszavonása a következő célkitűzéseknek: 

- ”DALI kibővítés és eresztető a nemzetközi érkezések terminálhoz csatlakozva” 75 ezer lej értékbe. 

A Vállalatnak a Megalapozó jegyzékében, a beruházási létesítményről való lemondást azzal 

indokolják meg, hogy pillanatnyilag nem igazolt, azon körülmények között, hogy egy 

Megvalósíthatósági tanulmányt fognak végezni a terminálnak kibővítésére. 

- ”Övezeti kerítés műszaki szakértői vizsgálat + DALI” 80 ezer lej értékbe a saját forrásokból 

(biztonsági díj) 

Lemondanak erről a beruházásról, a repülőtér északi oldalán levő 4 földterületnek a tisztázatlan jogi 

helyzete következtébe, amelyekre nincsenek végleges és jogerős ítéletek hozva, ezért nem ismeretes 

a kerítésnek a vonala az ítéletnek a kimondása után. 

- ”UPS a Check-in rendszerhez” 35 ezer lej értékbe 

Erről a létesítményről való lemondását a Vállalat a rövidtávú stratégiával magyarázza, amely 

megengedi ennek a beruházásnak az elhalasztását a 2019. év első negyedévére, a 35 ezer lejes 

összegnek, más szükséges az idén elvégzendő beruházásnak, az átutalásának érdekébe. 

- ”Megvalósíthatósági tanulmány a teher fluxus kiépítésére” 58 ezer lej értékbe 

A Vállalatnak a magyarázatai szerint, lemondanak erről a beruházásról, mivel az eredetileg javasolt 

tevékenység lebonyolításának a helyét –”A 8 lakrészes tömbház és üres helyiségek a földszinten” 

(A katona tömbház), javasolták lebontásra a Repülőtőrnek a modernizálásának a 

megvalósíthatóságának az előtanulmánya keretében. Következésképpen, úgy értékeljük, hogy a 

Tanulmánynak nincsen már tárgya. 

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

B.1. Az alapok növelése a létesítményeknél: 

- ”Repülőgép jégmentesítő berendezés újra kalibrálása” 

Ennek a létesítménynek a műszaki szakvizsgálatának következtébe és figyelembe véve az 

elfogadott és értékelt műszaki megoldást, a berendezéseknek a legrövidebb időn belül való 

működőképes állapotba hozatalának az érdekébe, a munkálatoknak a kivitelezésére, tekintettel a 

hideg évszaknak a közeledtére, a Vállalat kijelenti, hogy szükség van a 291 ezer lejes értéknek (a 

88/2018. sz. MTH szerint) a növelésére 474 ezer lejre (+183 ezer lej) 

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

- ”Műszaki Szakvizsgálat a CT1-nél” 30 ezer lej értékbe HÉA-val együtt 

A szakvizsgálat, az 1. sz. Hőközpontnak a felújítási munkálatainak keretébe, a beavatkozási 

megoldásoknak a beazonosításának a szükségessége határozza meg, amely feltételezi: központi 

fűtés kazánoknak a kicserélése, napelemek felszerelése az utas terminálnak a teraszának a tetejére, 

elektromos berendezések és víz – kanalizálási felszerelések kicserélése. 

- ”DALI Aurel Vlaicu műemlék”, 60 ezer lej értékbe HÉA-val együtt 

A vállalat azzal indokolja, hogy a műalkotás (szerző Ion Vlasiu szobrász) előrehaladott rongálódott 

állapotba van, az elvégzett  műszaki szakvizsgálat szerint, amiért szükséges gyorsított lejárással egy 



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 

műszaki dokumentációnak az elvégzése, annak a beavatkozásának/javításának/restaurálásának az 

elvégzésének a céljából. 

- „Jégmentesítő szakvizsgálat”, 17 ezer lej értékbe HÉA-val együtt, a Listáról a ”Repülőgép 

jégmentesítő berendezés újra kalibrálása” alap beruházásnak, különálló létesítménynek az 

elválasztásának a következtébe 

A létesítményeknél az  összes megtakarítások összege 259 ezer lej, amely elégtelen a szükséges 

alapoknak a fedezésére, az új létesítményeknek a Listára való felvételéhez, valamint a megnevezett 

létesítményeknek a költségvetésének a megnövelésére, a szükséges összeg ennek értelmébe 290 

ezer lej.  

A 31 ezer lejes különbözetet javasolják pluszba kiutalni a megye költségvetéséből. 

Ami a működtetési tevékenységet illeti, a Vállalat újraosztásokat javasol a költségvetés keretébe, 77 

ezer lejes összegnek az újraosztását az A Fejezetből ”Kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal”, a 

B Fejezetbe ”Kiadások adókkal, díjakkal és asszimilált átutalások”. 

A csökkentések megtalálhatóak a Vállalatnak a költségvetésének a 2. Mellékletébe – ”A bevételi és 

kiadási költségvetésbe előírt gazdaság-pénzügyi mutatóinak a részletezése”, kiadási 

bekezdésenként, azaz a 77 ezer lej csökkentése beazonosítható az A3 alfejezetben ”Kiadások egyéb 

harmadik fél által végzett szolgáltatásokkal”, a) bekezdés ”Kiadások a közreműködőkkel”, 

miközben a növekedés a B fejezet f) betűnél ”Kiadások egyéb adókkal és díjakkal” találhatók, 

amelyek 15 ezer lejről 92 ezer lejre növekednek (+77 ezer lej). 

Másrészt, az A fejezetben ”Kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal” összeg áthelyezések 

történnek, illetve összegcsökkentések egyes bekezdéseknél, amelyek kompenzálva vannak más 

bekezdéseknek a növekedéseivel, vagyis: 

- ”Kiadások a csere alkatrészekkel” (A1 alfejezet b1 bekezdés) 35 ezer lejes csökkentés, miközben a 

”Kiadások az üzemanyaggal” (A1 alfejezet b2 bekezdés) ugyanazzal az összeggel való növekedés 

történik. 

Ami a C fejezetet – ”Kiadások a személyzettel” illeti, újraelosztások történnek a bekezdések között, 

anélkül, hogy befolyásolják a végösszeget. 

Így megállapítható egy csökkentés a C0 bekezdésbe ”Fizetés természetű kiadások” 136 ezer lejjel, 

növekedésekkel egyidejűleg C3 Fejezet ”Egyéb kiadások a személyzettel” (+105 ezer lej a b) 

bekezdésben ”Fizetés jogú kiadások egyes bírósági határozatok alapján”) és C5 ”Kiadások az 

alkalmazó által kifizetendő hozzájárulásokkal” 31 ezer lejes növekedés. 

Figyelembe véve, a fennebb bemutatott szakindokolást, úgy értékeljük, hogy alá lehet vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 25069/20.11.2018. 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 25065/20.11.2018. 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, utólag a Maros Megyei 

Tanácsnak a 88/30.08.2018. sz. Határozatával módosították. 

A kiigazítást a “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 39/15.11.2018. 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, 

amint elő van írva a 26/2013. sz. Kormányrendelet 6. cikkely (1) bekezdésbe, a bevételi és kiadási 

költségvetést a meglapozó mellékletek kíséretébe, amelyeket az érvénybe levő jogi előírások szerint 

állítottak össze. 

Ugyanannak a jogszabálynak a 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”. 
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A határozattervezethez mellékelt Szakjelentés szerint, a “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” 

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

tevékenységet veszi figyelembe, úgy az egyes összegeknek az újraelosztásával a létező 

létesítményekre, mint az egyes új beruházásoknak a Listára való felvételével, amelyeknek a 

forrásait a megtakarításokból biztosítják. Mivel a megtakarított összegek nem elégségesek, a Listára 

újonnan felvett beruházásoknak a fedezésére, az alapoknak a kiegészítésére javasolják, 31 ezer lejes 

összegnek a kiutalását a megye költségvetéséből. 

Hasonlóan, a működtetési tevékenységnél fejezetenkénti újraosztást javasolnak, anélkül, hogy a 

költségvetési jövedelmek és kiadások végső mennyiségét módosítaná. 

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 és (2) bekezdés ”d” betű előírásai 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 szerint. 

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 megerősített, 80-82. cikkelye előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek értelmébe, a 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (3) bekezdés ”a” 

betű előírásaira vonatkoztatva, 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. 
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