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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. november 22.-i 

142. számú HATÁROZAT 

Egy határidőnek az elhalasztásáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 24774/15.11.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály 24775/15.11.2018. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 24793/15.11.2018. sz. jelentését, valamint a 

Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemeket 

érintő, egyes intézkedések meghatározására vonatkozó 63/22.06.2018. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatát, amelyet módosítottak a Maros Megyei Tanácsnak a 99/30.08.2018. sz. Határozatával, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvény előírásaira, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867-868. cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdés, c) betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely A Maros Megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemeket érintő, 

egyes intézkedések meghatározására vonatkozó 63/22.06.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

6. cikkely által előírt, a Maros Megyei Tanácsnak a 99/30.08.2018. sz. Határozatával módosított 

határidő, elhalasztódik 2018. december 31.-i dátumig. 

2. cikkely A jelen határozat közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, 

Műszaki Igazgatóságának és Jogügyi Igazgatóságának és a ”Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér” Ö.Ü.V.-nak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

  24774/15.11.2018 sz. 

VII/D/2 akta  

 

INDOKOLÁS 

Egy határidőnek az elhalasztásáról szóló határozattervezetre vonatkozóan 

 

A mozgási felületek (leszálló-felszálló pálya és hozzátartozó berendezések) generáljavítási 

munkálatainak a befejezésekor, a feljavított infrastruktúra elemeket átutalták a ”Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az ügykezelése alá, a Maros Megyei 

Tanácsnak a 2018. június 22-i 63. sz. Határozatával, a repülőtéri szolgáltatásoknak az elvégzésének 

érdekébe. 

Ugyanazzal a határozattal meghatározták, hogy két hónapon belül, a Maros Megyei Tanács 

elfogadja határozattal, az ügykezelésnek a feltételeit, a beruházásnak az értékének a működési 

periódus alatt való visszanyerésének a távlatából, az időben generálódott nyereségből. 

A határidőt elhalasztották 2018. december 1 dátumáig, a Maros Megyei Tanácsnak a 2018. 

augusztus 30.-i 99. sz. Határozatával, mivel, mindamellett, hogy a beruházásnak a kivitelezési 

munkálatait befejezték és a létesítményt átvették, az utolsó fizetési kimutatások elszámolási 

folyamata nem fejeződött be, és nem ismerték akkor a beruházási létesítménynek a végső értéke, 

amely szükséges annak a visszanyerésének a periódusának a kiszámolásánál és az ügykezelésnek a 

feltételeinek a meghatározásához. 

Mivel lehetséges, hogy az elhalasztott határidőnek a teljesülésekor (2018. december 1.) a 

beruházásnak a végső értéke még ne legyen ismert, szükség van egy újabb elhalasztására a 

határidőnek, javasolva ennek értelmébe, a 2018. december 31.-i dátumot, amikor feltételezik, hogy 

befejezik a beruházással kapcsolatos kifizetéseket. 

A fennebb bemutatott érvek szerint, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  24775/15.11.2018 sz. 

VII/D/2 akta  

 

 

SZAKJELENTÉS 

Egy határidőnek az elhalasztásáról szóló határozattervezethez  

 

A Maros Megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemekre vonatkozó egyes 

intézkedések megállapítására vonatkozó 63/22.06.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, át 

volt adva a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az ügykezelési 

jog, az ”Rk mozgási felületek és RESA(hozzátartozó berendezések)” munkálat által érintett 

repülőtéri infrastruktúra elemek felett,  a repülőtéri szolgáltatásnak az elvégzésének érdekébe, azon 

körülmények között, hogy a kivitelezési munkálatokat befejezték. 

Másrészt, a Határozat 6. cikkely előírta, hogy a 63/22.06.2018. sz. MTH elfogadásától két hónapon 

belül, a Maros Megyei Tanács, Határozattal állapítsa meg az ügykezelésnek a feltételeit, az Óvatos 

Privát Beruházó Tesztjének (T.I.P.P.) az eredményeinek az alkalmazásával, Tanulmány, amelyet az 

Európai Unió Működési Egyezmény 107. cikkely (1) bekezdés alapján végeztek, a repülőtér újra 

működtetésének a céljából és a repülőtéri infrastruktúrának a nyereségességének a távlatainak a 

biztosításához. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2018. augusztus 30.-i 99. sz. Határozatával, a 63/2018. sz. MTH 6. 

cikkely által előírt, a kifutópálya ügykezelésének a feltételeinek a meghatározásának a határidőt, 

elhalasztották december 1.-ig, mivel abban az időben meg nem volt ismert a beruházásnak a végső 

értéke, (a kifizetési folyamat nem volt befejezve), érték, amely szükséges a beruházott összegeknek 

a visszanyerésének a határidejének a kiszámításához. 

Figyelembe véve a tényt, hogy a beruházásnak a végső értéke ne lehessen ismert az elhalasztott 

határidőnek a teljesülésekor (2018. december 1.), javasoljuk újbóli halasztását, a 2018. év végéig 

(december 31.), úgy becsülve, hogy a költségvetési évnek a végéig, be lesznek mutatva az összes 

igazoló akták és az összes a szerződéshez tartozó kifizetés el lesz végezve. 

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

megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG: Alin Mărginean, végrehajtó igazgató 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG: Márton Katalin, végrehajtó igazgató 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó Mikloș Kinga, tanácsadó 

Ellenőrizte: Carmen Pătran, szolgálatvezető 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 24793/15.11.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Egy határidőnek az elhalasztásáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 24774/15.11.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a 24775/15.11.2018. sz. 

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 Maros Megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemekre vonatkozó egyes 

intézkedések megállapítására vonatkozó 63/22.06.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, át 

volt adva a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az ügykezelési 

jog, az ”Rk mozgási felületek és RESA(hozzátartozó berendezések)” munkálat által érintett 

repülőtéri infrastruktúra elemek felett,  a repülőtéri szolgáltatásnak az elvégzésének érdekébe, azon 

körülmények között, hogy a kivitelezési munkálatokat befejezték.  

Ugyanazon határozat 6. cikkely meghatározza, hogy két hónapos határidőn belül a Maros Megyei 

Tanács elfogadja határozattal, az ügykezelésnek a feltételeit, a beruházásnak az értékének a 

visszanyerésének a távlatából, az időben generálódott nyereségből. 

Ezt a határidőt elhalasztották 2018. december 1.-ig, a Maros Megyei Tanácsnak a 99/30.08.2018. 

sz. Határozatával. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy mindamellett, hogy a beruházásnak a 

kivitelezési munkálatait befejezték és a létesítményt átvették, nem volt meghatározva a 

beruházásnak a végső értéke, érték, amely szükséges annak a visszanyerésének a periódusának a 

kiszámolásánál és az ügykezelésnek a feltételeinek a meghatározásához, ok amiért szükség van a 

63/22.06.2018. sz. MMTH 6. cikkely által előírt határidőnek az elhalasztására 2018. december 31.-

ig. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a megyei tanács a megye 

vagyonának a kezelésére vonatkozó feladatkört gyakorol. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári törvénykönyv 867-868. 

cikkely, valamint az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvény előírásai szerint, a megyei tanács ellenőrzi a megye vagyonának a javaira gyakorolt 

ügykezelési jognak a gyakorlási módját. 



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 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a közigazgatási okirattervezetet, az utólag módosított és 

kiegészített, a jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 

24/2000. sz. Törvény, 30. cikkelye által megerősített, 81-82. cikkelyeknek az előírásainak a 

betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” 

betű előírásaira, úgy értékeljük, hogy az egy határidőnek az elhalasztásáról szóló 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke /2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas szolgálatvezető 
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