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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. május 27.-i 

88. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretében, a nem gazdasági természetű 

kiadások finanszírozásának  és a nem gazdasági kiadások kompenzálásán a kiszámolási 

metodológiájának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021.05.20.-i 13357. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Gazdasági elemző és tanácsadó osztály 2021.05.21.-i 13416. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálat 2021.05.21.-i 13487. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2021.05.17.-i 3365. átirattal 

megküldött dokumentációt, amelyet a 2021.05.21.-i 12892. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

Tekintettel, a Szállításügyi Minisztérium fennhatósága alól a megyei tanácsok fennhatósága alá, 

egyes önálló ügyvitelű vállalatoknak az átutalására vonatkozó 398/1997. sz. Kormányhatározat 

előírásaira és a Bizottság Közleménye – 2014/C 99/03 sz. a repülőtereknek és légitársaságoknak 

nyújtott állami támogatásra vonatkozó irányelvek 35-37 pontok előírásaira, valamint a 

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

beiktatása" projektnek európai alapokból való kivitelezésének egyes intézkedéseinek a 

jóváhagyására, azaz a repülőgép parkoló felület kibővítése minimum 7720 nm-rel és az utas 

terminál kibővítése minimum 8130 nm-rel, I. fázisra vonatkozó 2020.12.22.-i 200. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatra, 

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

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

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

 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnál, a 

nem gazdasági kiadások kompenzálásának a kiszámítási metodológiáját, a jelen határozat 1. sz. 

melléklete szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnál, a 

nem gazdasági kiadásoknak a kompenzálási értékeit, a 2021-2046-os időszakra, a jelen határozat 2. 

sz. melléklete szerint. 

3. cikkely A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat által végzett nem 

gazdasági tevékenységek a következők: 

a) a polgári repülés védelmének és a repülőtéri infrastruktúra megőrzésének, a kibernetikai 

biztonságnak és a minősített dokumentumoknak a kezelésének biztosításához szükséges, beléptető, 

felügyelő tevékenységek; 
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b) a tűzoltási és sürgősségi szolgáltatások biztosítása (keresős és mentás, sürgősségi orvosi rendelő, 

stb.); 

c) a közhatóságoknak, amelyek sajátos ellenőrző, biztonsági és utas és csomag biztonsági 

tevékenységeket végeznek, a szükséges helyiségeknek a biztosítása, a törvény szerint, ügyintézése, 

folyó karbantartása és javítása. Határ Rendészet, Vám Szolgálat, Román Információs Szolgálat, 

Szállításügyi Rendőrség, stb.; 

d) a Légi Törvénykönyvre vonatkozó 21/2020. sz. Törvény 32. cikkely (2) bekezdés hatálya alatt 

álló járatok üzemeltetése. 

4. cikkely (1) Jóváhagyja, Maros Megye saját költségvetéséből kiutalt pénzátutalások 

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

gazdasági tevékenységek és a 3. cikkelyben előírt nem gazdasági tevékenységek teljesítéséhez 

szükséges infrastruktúrába és felszerelésekbe való beruházás finanszírozásának az érdekébe. 

(2) A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat, meg fogja szervezni a 

3. cikkely által előírt nem gazdasági tevékenységek érdekébe végzett kiadásoknak a külön 

könyvelését és felelős a pénzügyi kimutatásokba foglalt, ezen tevékenységek által generált 

kiadásokra vonatkozó adatok valóságáért és helyességéért. 

(3) Az átutalásokat, a Maros Megyei Tanácsnak, az átutalás elvégzése előtti hónap 20.-i dátumáig 

megküldött, egy a szükséges költségek szintjének a megalapozásának alapján végzik, és nem 

haladhatja meg, az illető évre, a Maros Megyei Tanács által jóváhagyott, a Marosvásárhely-i 

"Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat bevételi és kiadási költségvetésének az erre a 

célra elkülönített összegeket. 

(4) A hónap 20.-i dátumáig, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 

havonta megküldi a Maros Megyei Tanácsnak az igazoló okiratokat (bérjegyzékek, számlák, 

valamint bármely más dokumentum, amely igazolja az átutalt összegeknek az elköltését, a 

valósságára, szabályosságára és törvényességére vonatkozóan hitelesítve) az előző hónapba 

elvégzett kiadásokra vonatkozóan, következve, hogy a pénzügyi évnek a lezárása után, 

kiegyenlítsék a Maros Megyei Tanács által végzett átutalásokat, a nem gazdasági tevékenységek 

által előidézett kiadások függvényébe. 

(5) Évente, Maros Megye bevételi és kiadási költségvetés tervezetének a kidolgozási fázisában, a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat összeállítja és megküldi a 

Maros Megyei Tanácsnak, a nem gazdasági tevékenységek által generált kiadásokra, azon 

tevékenységekhez szükséges infrastruktúrába és felszerelésekbe való befektetésekre vonatkozó 

megalapozó jegyzéket. 

5. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával és a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat részére, 

amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

13357/20.05.2021. sz. 

______ akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretében, a nem gazdasági természetű 

kiadások finanszírozásának  és a nem gazdasági kiadások kompenzálásán a kiszámolási 

metodológiájának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A 3365/17.05.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 12892/17.05.2021. sz. alatt 

iktattak, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat kéri a megyei 

közhatóságtól, az állam felelősségköreinek a biztosításának a jóváhagyását, közhatósági 

minőségbeli hivatalos feladatainak a gyakorlásakor és a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V. által végzett nem gazdasági természetű kiadások támogatásának a vállalását. 

A 2021-2046-os időszakra megbecsült nem gazdasági természetű kiadások támogatás vállalására, a 

határozattervezet 2. sz. melléklete szerint, szükséges a "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási 

Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" projektnek európai alapokból való 

kivitelezésének egyes intézkedéseinek a jóváhagyására, azaz a repülőgép parkoló felület kibővítése 

minimum 7720 nm-rel és az utas terminál kibővítése minimum 8130 nm-rel, I. fázisra vonatkozó 

200/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Repülőtérnek a 

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

vonatkozó, európai alapokból való finanszírozás megszerzéséhez szükséges, beruházási 

létesítmények, amelyek szerepelnek a Románia Szállítási Általános Mestertervének a stratégiai 

dokumentumának a jóváhagyásának a 666/2016. sz. Kormányhatározatban. 

Az európai jogszabályok szempontjából – a Bizottság Közleménye – 2014/C 99/03 sz. A 

repülőtereknek és légitársaságoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó irányelvek szerint, a 

repülőtereknek nyújtott közalapok állami támogatásnak számítanak, az Európai Unió Működési 

Szerződése (TFUE) 107. cikkely (1) bekezdés szerint nyújtott kompenzálások kivételével, az állam 

felelősség körébe tartozó  nem gazdasági kiadások támogatásáért, mint közhatóság, a hivatalos 

feladatköreinek a gyakorlásakor. 

A Maros Megyei Tanácsnak, 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 

2021.04.22.-i 57. sz. Határozatával, jóváhagyták, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V. által végzett nem gazdasági tevékenységek finanszírozására szánt összeget, 2.282 ezer lej 

értékbe. 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. által végzett kiadások, az államnak, 

közhatósági minőségbe, a saját hivatalos feladatainak a gyakorlásának érdekébe, a felelősség 
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biztosításáért, mint: a légiközlekedés ellenőrzés, vámszolgálatok, tűzoltóság és a polgári repülésnek, 

a törvénytelen beavatkozási tevékenységek elleni megvédéséhez szükséges tevékenységek, nem 

gazdasági természetű kiadásokat képeznek. 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. által, nem gazdasági kiadások 

kompenzálásának a kiszámítási metodológiája megtalálható az 1. sz. mellékletben. 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. által, nem gazdasági kiadásoknak a 

kompenzálási értékei, a 2021-2046-os időszakra, a 2. sz. mellékletben vannak bemutatva. 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. a felelős, a nem gazdasági tevékenységekre 

vonatkozó könyvelési dokumentumokban és kimutatásokban szerepelő adatoknak a valóságáért és 

helyességéért. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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