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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. március 10.-i 

36. számú HATÁROZAT 

A „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezése” 

projekt, európai alapokból való megvalósításának az érdekébe egyes intézkedéseknek a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6104/05.03.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóság 6129/05.03.2021. sz. szakjelentését, a 

Gazdasági igazgatóság 6128/05.03.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

6150/05.03.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat által, a 

2021.03.05.-i 1679. sz. átirattal megfogalmazott kérésére és a Marosvásárhely-i "Transilvania 

repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsának a 9/05.03.2021. sz. Határozatára, 

Látva, a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnél, a Repülőtér modernizálásának a 

megvalósíthatósági előtanulmányával javasolt fejlesztési variánsnak a kiválasztására és a Szállítási 

Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatására vonatkozó 102/30.08.2018. sz., a 

"Tűzoltószertár építése – SF fázis" beruházásnak a műszaki-gazdaság dokumentációjának és a 

műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2020. 07. 30.-i 127. sz., valamint a 

"Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a 

beiktatása" projektnek európai alapokból való kivitelezésének érdekébe egyes intézkedések 

jóváhagyására vonatkozóan, azaz a Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a 

Tűzoltó szertárnak a kivitelezéséről szóló 201/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatokat, 

Figyelembe véve, a Polgári Törvénykönyvnek a 858. és az utána következő cikkelyeinek, a 

köztulajdonra vonatkozó előírásait, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 300. cikkely (1) bekezdés 

„e” betű előírásait, valamint az egyes repülőtéri önálló ügyvitelű vállalatoknak a Szállításügyi 

Minisztérium fennhatósága alól a Megyei Tanácsoknak a fennhatósága alá való átutalására 

vonatkozó 398/1997. sz. Kormányhatározat előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „c”és „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés 

„p” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó 

szertárnak a kivitelezése” projektet, 16.991.921,37 lej + 3.183.850,34 lej HÉA, azaz 20.175.771,71 

lej összértékbe, amelynek a titulárisa a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű 

Vállalat, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) keretébe, 2. Prioritási tengely – 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        2/4 

Minőségi, tartós és hatékony multimodális szállítási rendszer kiépítése, 2.3 Jellegzetes létesítmény 

– A repülőtér fenntartható használati fokának a növelésére, való finanszírozás érdekébe. 

2. cikkely Jóváhagyja, a „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó 

szertárnak a kivitelezése” projekt műszaki – gazdasági mutatóit, amint következnek: 

 Repülőtéri biztonsági felszerelés rendszer – 11 felszerelés 

1. C1 szabványos EDS fedélzeti poggyász biztonsági ellenőrző és folyadék, aeroszol és gél 

átvilágító (LEDS) berendezés, C típus, TIP-vel felszerelt, dual view, kisméretű alagúttal – 3 

darab 

2. Robbanóanyag nyom érzékelő berendezés ETD – 3 darab 

3. Fémdetektor kapuk, 2 szabvány – 2 darab 

4. Folyadék, aeroszol és gél biztonság ellenőrző apparátus(LEDS), A+B típus – 1 darab 

5.  Feladott poggyász biztonsági ellenőrző apparátus EDS, 3 szabvány – 1 darab 

6. Röntgensugaras biztonsági ellenőrző berendezés, dual view, TIP-vel felszerelt, nagyméretű 

alagúttal – 1 darab. 

 Tűzoltószertár: beépített felület – 679,86 nm, amint következnek: 

KAPACITÁSOK: 

1. Egy építmény, tűzoltó állomás, tűzoltószertár, kategória 8, magassági rendszer F+1E, 

beépített területe = 679,86 nm, kifejtett beépített terület = 1394,92 nm és a hasznos felület = 

860,38 nm, amely magába foglalja – Garázs minimum 3 tűzoltóautó részére, 1 mentőautó, 1 

intervenciós gépkocsi részére, valamint a kisebb karbantartási műveletekre; 

2. Egy kivilágított, beton platform a tűzoltó szertár előtt és minimális felszereltséggel: 

igazgatósági íróasztalok vagy ahhoz hasonlók 3 darab, ergonomikus székek az 

íróasztalokhoz 3 darab, fémkeretes, különböző színű műanyag ülőkéjű/hátú, felstószolható 

székek 15 darab, 1 ajtós fém/fa, minimum 40x60x180-as, öltöző szekrény, zárakkal együtt 

17 darab, öltöző pad 6 darab, P6-os hordozható poroltó 4 darab. 

 A beruházásnak az általános költségelőirányzata, a jelen határozat szerves részét képező 

melléklet szerint. 

3. cikkely Jóváhagyja, a „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó 

szertárnak a kivitelezése” projektnek, a támogatott összértékét, a Nagy Infrastruktúra Operatív 

Programból (POIM), 2. Prioritási tengely – Minőségi, tartós és hatékony multimodális szállítási 

rendszer kiépítése, 2.3 Jellegzetes létesítmény – A repülőtér fenntartható használati fokának a 

növelésére, való finanszírozás érdekébe, 20.091.281,71 lej összegbe, HÉA-val együtt, amelyből: 

 Nem visszatérítendő finanszírozás 98%, 19.689.456,07 lej 

 Önrész 2 %, 401.825,64 lej 

A projekt 

összköltségei  

A projekt 

aktualizált 

támogatott 
összköltségei 

Publikus Nem 

visszatérítendő 
összköltségek  

Állami 

támogatásból 

származó 
összköltségek  

Önrészből 

származó 
összköltségek  

A projekt 

nem 

támogatott 
összköltségei  

A beavatkozás 

mértéke   

20.175.771,71 20.091.281,71 20.091.281,71 19.689.456,07 0 401.825,64 84.490,00 98% 
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4. cikkely Jóváhagyja, a „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó 

szertárnak a kivitelezése” projektnek, a nem támogatott 84.490,00 lejes, teljes értékét: 

 A pénzügyi auditálás értéke 71.000,00 lej + HÉA, amelyet a Vállalat saját forrásaiból vagy 

egy bankkölcsönnek a felvételével biztosítják, a törvény értelmében. 

5. cikkely Jóváhagyja, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, a 

„Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezése” 

projektnek a finanszírozásához való hozzájárulását, a Nagy Infrastruktúra Operatív Programból 

(POIM), 2. Prioritási tengely – Minőségi, tartós és hatékony multimodális szállítási rendszer 

kiépítése, 2.3 Jellegzetes létesítmény – A repülőtér fenntartható használati fokának a növelésére, 

való finanszírozáshoz, a 1493/2017. sz. Szállításügyi Miniszteri Rendelettel jóváhagyott állami 

támogatási séma keretében, 486.315,64 lej, amelyből: 

 A 2%-os, a támogatott értékhez való saját hozzájárulás 401.825,64 lej összegbe, Maros 

Megye költségvetéséből lesz biztosítva; 

 A nem támogatott értékhez való saját hozzájárulás 84.490,00 lej összegbe, HÉA-val együtt, 

a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat által lesz biztosítva, 

saját forrásokból vagy egy bankkölcsönnek a felvételével, a törvény értelmében. 

6. cikkely Jóváhagyja, a projekthez tartozó összegeknek, a finanszírozási forrásokra leosztott 

értékeket, amint következnek: 

 

7. cikkely Jóváhagyja, hogy a kapcsolódó kiadásokat képező összegek, amelyek a projekt 

kivitelezésének az ideje alatt jelentkeznek, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló 

Ügyvitelű Vállalat költségvetéséből legyenek biztosítva. 

8. cikkely Jóváhagyja, mint a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 

felettes közhatósága, hogy az egy bankkölcsönt szerződjön, a törvény szerint, a saját 

hozzájárulásához szükséges összegeknek a fedezésére (a nem támogatott összérték és a projekt 

kivitelezése ideje alatt jelentkező kapcsolódó kiadások), legalább 84.490,00 lej összértékbe, 

amelyből: 

 A pénzügyi auditálás értéke 71.000,00 lej – HÉA. 

9. cikkely (1) Jóváhagyja, hogy a „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a 

Tűzoltó szertárnak a kivitelezése” projekt keretében, a beruházási létesítmények kivitelezése,  

Nyárádtő város, Vidrátszeg település területén található, az 51365/Ungheni Telekkönyvben 

azonosított, ingatlan területén történjen, amely a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 

ügykezelése alatt áll, beleértve az esetet, amikor az illető ingatlanra hatással levő olyan telekkönyvi 

munkálatokat végeznek, amelyek a kataszteri számnak a megváltoztatásához vezetnek. 

Összérték Támogatott 

összérték 

A támogatott nem 

visszatérítendő érték a 

Regionális Fejlesztési 
Európai Alapból FEDR 

A támogatott nem 

visszatérítendő érték az 
állami költségvetésből 

A haszonélvezőnek a 

támogatott 
társfinanszírozási értéke  

A nem támogatott 

érték HÉA-val 
együtt 

(lej) (lej) (lej) (%) (lej) (%) (lej) (%) (lej) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20.175.771,71 20.091.281,71 17.077.589,45 85% 2.611.866,62 13% 401.825,64 2% 84.490,00 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        4/4 

(2) Az (1) bekezdésben említett beruházási létesítmények kivitelezése, betartja a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által szabályozott, a 

beruházási létesítményre vonatkozó ügyintézési jog határait. 

10. cikkely A Maros Megyei Tanács nem garantálja a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" 

Önálló Ügyvitelű Vállalat által, a „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a 

Tűzoltó szertárnak a kivitelezése” projektnek a finanszírozásához szerződött kölcsönöket és nem 

fog Maros Megye saját költségvetéséből társfinanszírozásokat/átutalásokat képező összegeket, a 

törlesztések érdekébe. 

11. cikkely A jelen határozat elfogadásának a dátumától, a "Repülőtérnek a modernizálása és a 

Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" projektnek európai alapokból 

való kivitelezésének érdekébe egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan, azaz a Repülőtéri 

Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezéséről szóló 

201/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak meg szűnik az alkalmazhatósága. 

12. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági igazgatóságával, a 

Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságával, a Terület és városrendezési 

igazgatóságával és a Műszaki igazgatóságával, valamint a Marosvásárhely-i "Transilvania 

repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalattal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

   

 

6104/05.03.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezése” 

projekt, európai alapokból való megvalósításának az érdekébe egyes intézkedéseknek a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 102/30.08.2018. sz. Határozatával, kiválasztották a 

Megvalósíthatósági előtanulmány által javasolt fejlesztési variánsát a repülőtér modernizálásának és 

a Szállításnak az Általános Mestertervében szerepelő létesítményeknek a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtérhez való beiktatásának az érdekébe, a 127/30.07.2020. sz. Határozattal pedig 

jóváhagyták a „Tűzoltó szertár építése – SF fázis” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit. 

Utólag, elemezve a két fennebb említett közigazgatási okiratot, elfogadták a "Repülőtérnek a 

modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" projektnek 

európai alapokból való kivitelezésének érdekébe egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozó, azaz 

a Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezéséről 

szóló 201/22.12.2020. sz. Megyei Tanács Határozatot. 

Figyelembe véve a Nagy Infrastruktúra Operatív Programot (POIM), 2. Prioritási tengely – 

Minőségi, tartós és hatékony multimodális szállítási rendszer kiépítése, a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér Vállalat, benyújtott egy nem visszatérítendő finanszírozási kérést, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, a "Repülőtérnek a modernizálása a Szállítási Általános 

Mestertervből a létesítményeknek a beiktatásával", azaz a Repülőtéri Biztonsági Felszerelés 

Rendszer beszerzése és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezése, Pályázatnak a finanszírozásának az 

érdekébe. 

Ezek szerint, a Szállítás Közvetítő Szervezetnek az 1. sz. Tisztázási kérésével, amelyet a 

POIM/721/2/3 – A repülőterek fenntartható használati fokának a növelése, lehívás keretében, több a 

Projektet célzó tisztázási kérést fogalmaztak meg, ideértve a cím újrafogalmazására vonatkozót. 

Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanács, a Vállalatnak a felettes hatóságának a minőségébe, 

fel van szólítva a Projekt újra jóváhagyására az új megnevezése alatt, hogy jóváhagyja a műszaki és 

gazdasági mutatóit, annak az összértékét, az összértékből a támogatott és a nem támogatott 

összegeket, a támogatott és a nem támogatott értékek önrészeit, a Projekthez tartozó összegek 

finanszírozási forrásait leosztva, valamint az összes többi, a finanszírozó által megjegyzett és 

megszabott követelményeket, amelyek szükségesek a támogatottsághoz, a Vállalatnak megküldött 

1. sz. tisztázási kérésben annak a rendje szerint meghatározva. 
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Figyelembe véve a fennebbieket, úgy értékeljük, hogy a „Repülőtéri Biztonsági Felszerelés 

Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezése” projekt, európai alapokból való 

megvalósításának az érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet, alávethető a Maros Megyei Tanácsnak megvitatásra és jóváhagyásra. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	Hot 036_2021_HU
	Hot 036 ref apr_HU

