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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. április 22.-i 

59. számú HATÁROZAT 

A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a repülési egységek 

tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az intézkedéseinek 

az indítványozására vonatkozó 199/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének 

a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10336/16.04.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 

10461/16.04.2021. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 10496/16.04.2021. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Versenytanács 2021.03.17.-i 1783. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 2021.03.18.-i 7365. sz. alatt iktattak, valamint a Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér Ö.Ü.V. 2609/2021. sz. átiratát, amelyet elektronikusan küldtek meg és a 

10024/13.04.2021. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Tekintettel: 

- az Európai Unió Működésére vonatkozó Egyezmény (TFUE) 107. cikkely (3) bekezdés „b” 

betű előírásaira; 

- az Európa Bizottság Közleményének az előírásaira (2020/C9II/01) „A "Covid-19" 

koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a gazdaságot segítő állami 

támogatási intézkedések ideiglenes kerete”, konszolidált változat, tartalmazva a 2020.04.03-

i C(2020)2215., a 2020.08.08.-i C(2020)3156, a 2020.06.29.-i C(2020)4509, a 2020.10.13.-i 

C(2020)7127. és a 2021.01.28.-i C(2021)564. kiegészítésekkel, amelyeket az Európai Unió 

Hivatalos Közlönyében tettek közzé; 

- A repülőtereknek és a repülési társaságoknak szánt állami támogatásokra vonatkozó 

irányelvek (2014/C99/03) előírásaira, 

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

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

betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely (1) A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a 

repülési egységek tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az 

intézkedéseinek az indítványozására vonatkozó 199/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz 

helyettesítve. 
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(2) A 199/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. cikkely (2) bekezdés által szabályozott 

határidő, a jelen határozat közzétételének a dátumától veszi kezdetét. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és 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 
 

   

10336/16.04.2021 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a repülési egységek 

tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az intézkedéseinek 

az indítványozására vonatkozó 199/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének 

a módosításáról 

 

A 199/22.12.2020. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a "Covid-19" koronavírus 

járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a repülési egységek tevékenységének a 

támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az intézkedéseinek az indítványozását. 

A határozat elfogadása után, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V., összeállította az elő 

értesítési dokumentációját a sémának, amelyet a megyei közhatóságnak a támogatásával 

megküldtek a Versenytanácsnak, a véleményezésének az érdekébe és az Európai Bizottságnak való 

megküldésének az érdekébe, engedélyeztetésre. 

A Versenytanács az 1783/17.03.2021. sz. átirattal válaszolt, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

7265/18.03.2021. sz. alatt iktattak, ahol a tudomásunkra hozza a gazdaság támogatási állami segély 

odaítélésének ideiglenes keretének a módosítását, az aktuális Covid 19 járvány kontextusában és 

magától értetődően az értesítő nyomtatványnak a módosítását is. 

Az ideiglenes keretnek a módosítása, az egy ország területén, egy működtető által megkaphatott 

összegnek a maximális értékének a növeléséből áll, 800.000 euróról 1.800.000 euróra. Hasonlóan, 

kibővítették a sémának az érvényességének az idejét 2021. június 30-ról 2021. december 31-re, 

időszak, amely alatt le kell zárni a szerződéseket. Ebbe a kontextusba, a működtetés lebonyolítására 

adott egymás utáni 12 hónapos időszaknak a határideje 2022. december 31. 

Ugyanakkor, a Versenytanács egyes megjegyzéssel jött, amelyek a működtetők között, egy valós 

versengési keretnek a létrehozására vonatkozó ajánlásokat véleményezi. Így, figyelembe véve, hogy 

a Maros Megyei Tanács által, a 199/22.12.2020. sz. Határozattal jóváhagyott költségvetési séma, 

800.000 euró, fenn állna a kockázata annak, hogy az egész összeget egy működtető kapja meg. 

Ezen körülmények között, tekintettel a „Covid-19” járvány kontextusában a repülési egységek 

támogatásának az állami segély sémájára vonatkozó elemzésre, amelyeket jelenleg az Európai 

Bizottság jóváhagyott, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. kérésére, javasolják, hogy 

a sémának a költségvetésének a megnövelését 800.000 euróról 1.150.000 euróra, a maximális 

összeg, amelyet egy egység megkaphat ne haladja meg a 600.000 lejt, megbizonyosodva afelől, 

hogy minimum 2 egységgel lehet szerződést kötni. A működtető által kiutalt 2 euró/hely összegnek 

a biztosításával, a Vállalat úgy becsüli, hogy el fogja érni a 2019-es forgalmat, a repülőknek 30%-os 

megterheltségénél (a világjárvány adatai szerint). (a Vállalat 2609/2021. sz. átirata) 
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Ugyancsak a tisztességes konkurenciának a létrehozásának az érdekébe, a Versenytanács javasolja 

az „érkezési sorrendbe való kiszolgálás” kiválasztási eljárástól való eltekintést, javasolva annak 

értelmébe, egy értékelési rácsnak a kidolgozását, olyan paraméterek alapján, amelyek a sémának a 

célkitűzéseinek az elérését veszi célba: a forgalomkapacitásának a növelése, az úti célok számának 

és gyakoriságának a növelése. 

A határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a 199/22.12.2020. sz. Határozatának csak a 

Mellékletét módosítja, a támogatási séma összeállításának egyes elemeinek a módosításával. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” 

betűt, alátámasztva a (2) bekezdés d) betűvel és a 182. cikkelyt, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra a "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a 

repülési egységek tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az 

intézkedéseinek az indítványozására vonatkozó 199/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat mellékletének a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	Hot 059_2021_HU
	Hot 059 ref apr_HU

