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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2019. október 31.-i 

122. számú HATÁROZAT 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27121/23.10.2019. sz.  jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztálynak a 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által a 7900/17.10.2019. sz. 

átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26.604/17.10.2019. sz. 

alatt iktattak, dokumentáció, amelyet kiegészítettek a 8036/22.10.2019. sz. átirattal, a Maros 

Megyei Tanácsnál a 27066/22.10.2019. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a Repülőtereknek és légi társaságoknak nyújtott állami segélyekre vonatkozó 

irányzatoknak (2014/C99/03) 5. Fejezet, valamint a Románia azon regionális repülőtereinek, 

amelyeknek a maximális forgalmuk 200.000 utas évente, egy működési állami támogatási sémának 

országos szinten való elfogadására vonatkozó 1259/05.03.2019. sz. Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Minisztériumi (MDRAP) Rendelet előírásaira,  

Valamint 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 4. cikkely (1) bekezdés, 6. cikkely (1) és (3) és a 10. cikkely (2) bekezdés f) 

betű előírásaira, 

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

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

előírásainak betartásával, 

A Közigazgatási Törvénykönyv 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) 

bekezdés a) betű, megerősítve a (2) bekezdés d) betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 

2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az 

elfogadására vonatkozó 2019. május 9.-i 49 sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a 

következőképpen módosul: 
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1. A 2. sz. megalapozási melléklet ”A jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

pénzügyi mutatók részletezése és ezeknek felosztása negyedévekre” módosul és a jelen határozat 1. 

sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

2. A 4. sz. megalapozási melléklet ”A beruházási program, felszerelések és a finanszírozási 

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

II. cikkely Az 1. és 2. sz. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

III. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

„Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére, amely felni fog a végrehajtásáért. 

IV. cikkely Az utólag módosított 3145/2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet I pontjának, 6. 

sz. mellékletének az előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Ö.Ü.V. internetes oldalain és Maros Megyének a Hivatalos Közlönyében, a 2. és 4. sz. 

mellékleteket nem teszik közzé. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  27121/23.10.2019 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., a Vezetőtanácsnak az 52/17.10.2019. sz. 

Határozatának az alapján, megküldte a 7900/17.10.2019. sz. átirattal (kiegészítve a 

8036/22.10.2019. sz. átirattal), a 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésnek egy új kiigazítási 

kérésének a teljes dokumentációját. 

A javasolt kiigazítás vonatkozik úgy a működési tevékenységre, mint a beruházási tevékenységre is, 

anélkül, hogy többlet alapokat vonna be. 

Így, a működési tevékenységnél, ugyanannak a bevételi és kiadási szakasznak, költség elem 

átirányításokat javasolnak, illetve a megtakarításoknak a felhasználása egyes kiadási kategóriáknak 

a kiegészítésére, az A Fejezetben – „Javak és szolgáltatások”, mint amilyenek: kiadások a leltári 

tárgyakkal, (+20 ezer lej), kiadások az energiára és vízre vonatkozóan (+53 ezer lej). 

Hasonlóan, a megtakarításokból javasolják a kiegészítését a következőknek: ”kiadások a 

protokollal és reklámmal” (+15 ezer lej) és ”kiadások a szakmai képzéssel” (+20 ezer lej), az 

AACR audit által elrendelt intézkedéseknek és az aeronautika területére jellemző tanfolyamok 

következtébe. 

Ami a beruházási tevékenységet illeti, a Vállalat egyes célkitűzéseknek a jövő évre való 

elhalasztását és a megvalósított megtakarításokból egy új beruházásnak az elkezdését javasolja, 

amely nagy jelentőségű a Vállalatnak a részére, azaz: 

- II. kategóriás OACI világítási rendszer a mozgási felületeknél, PT+kivitelezés, beruházás, 

amelynek az összértéke 3.933.019,60 lej, amelyből a 2019. évre javasolják az 1.143.000 lejes 

összegnek a kiutalását; 

Ami az elhalasztott beruházásokat illeti, az összértéke 1143 ezer lejes összeg és ezeknek a 

keretében kitűnnek a következő célkitűzések: 

- Repülőgép jégmentesítő berendezésnek az átkonfigurálása, 474 ezer lej értékbe. (annulált 

beszerzési eljárás) 

- Repülési eljárások, 480 ezer lej értékbe (szerződő hatóság ROMATSA Bukarest. A jövő évre 

elhalasztott beruházás, az új repülési eljárásoknak a megtervezésének a befejezéséig, a Bukarest-i 

Romatsa által). 
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Értékbe, a beruházási tevékenységnek az előírt alapjai az előzőleg jóváhagyott szinten maradnak (a 

Maros Megyei Tanácsnak a 106/29.08.2019. sz. Határozata), amelynek az összege 12.000 lej, 

amelyből 11.860 ezer lej a megye költségvetéséből van átutalva. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelt 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű megerősítve a (2) bekezdés „d” 

betűvel és a 182. cikkely  rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a „Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér” Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami 

támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
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