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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. május 27.-i 

77. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, 

a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási 

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács határozat 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13342/20.05.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonügyi, közszolgálati és vállalat irányítási osztályának a 

13455/21.05.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 13482/21.05.2021. sz. jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által, a 3488/21.05.2021. sz. 

átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a 13.529/21.05.2021. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

Figyelembe véve, 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 és 10. cikkely (2) bekezdés ”f” 

betű és (4) bekezdés rendelkezéseit, 

A gazdasági egységeknek a bevételi és kiadási költségvetésének, valamint annak a megalapozó 

mellékleteinek, a formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3818/30.12.2019. sz. 

Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak betartásával, 

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

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

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

 

határoz: 

 

I. cikkely A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami 

támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a 

bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács 

határozat a következőképpen módosul: 

1. Az 1. sz. melléklet „Bevételi és kiadási költségvetés” módosul és az 1/a melléklettel lesz 

helyettesítve. 

2. A 4. sz. megalapozó melléklet ”A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források” 

módosul és a 4/a melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1/a és a 4/a mellékletek a jelen határozat szerves részei. 



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 

III. cikkely A Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 

internetes oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1/a. mellékletet „Bevételi és 

kiadási költségvetés”, a javaslatok/folyó év (2021) előírásai oszlopot teszik közzé, a 

3818/30.12.2019. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 6. sz. mellékletének az I. pontjának, 

előírásai szerint. 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, amely felel a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

10334/16.04.2021. sz.  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, 

a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási 

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács határozat 

módosításáról  

 

A Maros Megyei Tanács 75/22.04.2021. sz. Határozatával, jóváhagyták a ”Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. kifutópályáját bekerítő kerítésnek a kiépítése, felújítása, 

modernizálása” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, 

1.515.683,78 lej értékbe. 

Mivel a létesítmény a megye köztulajdonának a része, a fennebb említett Határozattal 

meghatározták a beruházásnak a titulárisa és haszonélvezőjeként, Maros Megyét. 

Következésképpen, szükség van az eredetileg a Vállalat költségvetésébe foglalt, a beruházás 

kivitelezéséhez szükséges összegek, visszavonására és a Megye költségvetésébe foglalására.  

A módosítás érinti, a Vállalat bevételi és kiadási költségvetését jóváhagyó, 57/2021. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat, 1. sz. „A bevételi és kiadási költségvetés” Mellékletet és a 4. sz. A 

beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források megalapozó mellékletét. 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 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., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési 

tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a 

jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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