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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. július 29.-i 

122. számú HATÁROZAT 

A "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási 

Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektnek, európai alapokból való kivitelezésének 

érdekébe, egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20394/23.07.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 20481/23.07.2021. sz. Szakjelentését, a 

Gazdasági Igazgatóság 20451/23.07.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

20484/23.07.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

amelyet a 2021.07.23.-i 20.417. sz. átirattal fogalmaztak meg és a Marosvásárhely-i "Transilvania 

repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsának a 79/16.12.2020. sz. és 32/30.06.2021. sz. 

Vezetőtanács Határozatainak a módosításáról szóló 2021.07.23.-i 35. sz. Határozatára, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak, 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. Határozatát, valamint a "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános 

Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" beruházásnak, amely a következő célkitűzéseket 

tartalmazza: a felszálló-leszálló pálya kibővítése a hozzátartozó berendezésekkel, beleértve a rádió 

navigációs felszerelésnek az áthelyezését, a repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a létező 

utas terminál kibővítése, a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági 

mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2020.04.30.-i 77. sz. Határozatát, amelyet a "Repülőtérnek a 

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

kivitelezésének az érdekébe, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: A felszálló-leszálló 

pálya kibővítése, A repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és A létező utas terminál kibővítése, 

egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó, 2020.11.26.-i 162. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal módosítottak, illetve a "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános 

Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" projektnek európai alapokból való kivitelezésének 

érdekébe egyes intézkedések jóváhagyására, azaz a repülőgép parkoló felület kibővítése minimum 

7720 nm-rel és az utas terminál kibővítése minimum 8130 nm-rel, I. fázisra vonatkozó, 2020. 

december 22.-i 200. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, 

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

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

– A repülőtér fenntartható használati fokának a növelését, a Polgári Törvénykönyvnek a 

köztulajdonra vonatkozó, 858. és az utána következő cikkelyek, az utólag módosított és kiegészített, 

a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 300. cikkely 

(1) bekezdés „e” betű, valamint az egyes repülőtéri önálló ügyvitelű vállalatnak a Szállításügyi 
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Minisztériumnak a fennhatósága alól, a megyei tanácsoknak a fennhatósága alá való átruházására 

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 "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a 

létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektet, 108.485.844,47 

lej + 20.287.067,09 lej HÉA, azaz 128.772.911,56 lej összértékbe HÉA-val együtt, amelynek a 

tulajdonosa a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat és annak a 

megküldést, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM), 2. Prioritási tengely – Minőségi, 

tartós és hatékony multimodális szállítási rendszer kiépítése, 2.3 Jellegzetes létesítmény – A 

repülőtér fenntartható használati fokának a növeléséről szóló program keretében való finanszírozás 

érdekébe. 

2. cikkely Jóváhagyja, a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a 

létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektnek a 

visszatérítendő teljes összegét, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM), 2. Prioritási 

tengely – Minőségi, tartós és hatékony multimodális szállítási rendszer kiépítése, 2.3 Jellegzetes 

létesítmény – A repülőtér fenntartható használati fokának a növeléséről szóló program keretében 

való finanszírozás érdekébe, a Szállításügyi Miniszternek az 1493/2017. sz. Rendeletével 

jóváhagyott, állami támogatási séma keretében, amelyből: 

- Nem visszatérítendő finanszírozás 98%, azaz 105.711.123,43 lej 

- Saját hozzájárulás 2%, azaz 2.157.369,87 lej. 

 

A projekt 

összkiadásai  

A projekt 

aktualizált 

támogatott 

összkiadásai 

A projekt nem 

aktualizált 

támogatott 

összkiadásai 

Állami Nem 

visszatérítendő 

kiadások 

Állami 

támogatásból 

származó 

összkiadások 

Saját 

hozzájárulásból 

származó 

összkiadások 

A projekt 

nem 

támogatott 

összkiadásai 

A 

beavatkozás 

intenzitása 

lej lej lej lej lej lej lej lej % 

128.772.911,56 107.868.493,30 107.868.493,30 107.868.493,30 105.711.123,43 87.000.794,8 2.157.369,870 20.904.418,26 98 

 

3. cikkely Jóváhagyja a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a 

létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektnek, a nem 

támogatott összértékét, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM), 2. Prioritási tengely – 

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

– A repülőtér fenntartható használati fokának a növeléséről szóló program keretében való 

finanszírozás érdekébe, a Szállításügyi Miniszternek az 1493/2017. sz. Rendeletével jóváhagyott, 

állami támogatási séma keretében, 20.904.418,26 lejes összegbe, amelyből: 

- Nem visszatérítendő kiadások 734.647,89 lej értékbe, amelyeket egy banki kölcsön felvételével 

biztosítanak, a törvény szerint, a következőkre: 
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 A finanszírozó banki kölcsön jutalékainak és kamatainak az értéke 467.901,17 lej + 

HÉA = 556.802,39 lej HÉA-val együtt 

 A pénzügyi auditálás értéke 149.450 lej + HÉA = 177.845,50 lej HÉA-val együtt 

- A visszatérítendő költségek nem visszatérítendő HÉA 20.169.770,37 lej, amelyet visszaszereznek 

az Állami költségvetésből, a 40/2015. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely o) betű szerint. 

4. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat saját 

hozzájárulását, a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a 

létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektnek a 

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

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

– A repülőtér fenntartható használati fokának a növeléséről szóló program keretében való 

finanszírozás érdekébe, a Szállításügyi Miniszternek az 1493/2017. sz. Rendeletével jóváhagyott, 

állami támogatási séma keretében, 23.061.788,13 lej értékbe, amelyből: 

 Saját hozzájárulás a visszatérítendő értékhez 2%: 2.157.369,87 lej, amelyet a Maros Megyei 

Tanács helyi költségvetéséből biztosítanak, 

 Saját hozzájárulás a nem visszatérítendő értékhez: 734.647,89 lej HÉA-val együtt, amelyet 

egy banki kölcsön felvételéből biztosítanak, a törvény szerint. 

 Saját hozzájárulás a visszatérítendő költségek nem visszatérítendő HÉA összegéhez: 

20.169.770,37 lej, HÉA-val együtt, amelyet visszaszereznek az Állami költségvetésből, a 

40/2015. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely o) betű szerint. 

5. cikkely Jóváhagyja, a projekthez tartozó összegek finanszírozási forrásokra való leosztását, 

amint következnek: 

Összérték Visszatérítendő 
összérték 

Nem visszatérítendő 
támogatott érték a R 

F E Alapból 

Nem 

visszatérítendő 

támogatott érték a 

nemzeti 

költségvetésből  

A haszonélvező 
támogatott 

társfinanszírozásá

nak az értéke 

Nem 
támogatott 

érték HÉA-

val együtt 

Az állami 
költségvetésből 

támogatott 

költségek HÉA 
nem támogatott 

érték 

lej lej lej % lej % lej % lej lej 

128.772.911,56 107.868.493,30 91.688.219,3
1 

85 14.022.904
,13 

13 2.157.369,87 2 734.647,89 20.169.770,37 

 

6. cikkely Jóváhagyja, a projekt kivitelezésének az ideje alatt jelentkező kapcsolódó költségeket 

képező összegek biztosítását a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 

költségvetéséből. 

7. cikkely Jóváhagyja, a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a 

létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" beruházásnak a műszaki-

gazdasági mutatóit, amint következnek: 

- Modernizált repülőterek  sz. 1,000 

- Repülőgép parkoló platform  nm 8300,000 

- Utas terminál    nm 9397,000 

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

felettes közhatósági minőségébe, hogy szerződjön egy banki kölcsönt, a torvény szerint, a saját 
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hozzájárulás biztosításához szükséges összegek fedezéséhez (nem támogatott összérték és a projekt 

kivitelezési ideje alatt jelentkező kapcsolódó költségek), a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” 

repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való 

beiktatásával" projekt kivitelezése, legkevesebb 4.000.00 lejes összértékbe, amelyből: 

 A finanszírozó bank kölcsönének a jutalékainak és kamatainak az értéke 467.901,17 lej + 

HÉA, azaz 556.802,39 lej HÉA-val együtt 

 A pénzügyi auditálás értéke 149.450 lej + HÉA, azaz 177.845,50 lej, HÉA-val együtt, 

 A projekt kivitelezéséhez szükséges pénzforgalomnak a biztosítása, a költségeknek a 

megtérítéséig 3.265.352,11 lej, HÉA-val együtt. 

9. cikkely (1) Jóváhagyja, hogy a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a 

létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" projekt keretében a 

beruházási létesítmények kivitelezése, a Nyárádtő város, Vidrátszeg településben található ingatlan 

területén valósuljon meg, terület, amelyet az 51365/Ungheni sz. telekkönyvben azonosítottak, 

Maros megye közterületének része, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalat ügyintézése alatt áll, beleértve a helyzetet, amikor a kataszteri számnak a megváltozását 

hozó telekkönyvi műveleteket hajtanak végre az ingatlanon. 

(2) Az említett beruházási létesítménynek a kivitelezése, beilleszkedik az 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet által szabályozott ügyintézési jog kereteibe. 

10. cikkely A Maros Megyei Tanács nem fogja garantálni a Marosvásárhely-i "Transilvania 

repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat által szerződött kölcsönöket és nem fog Maros Megye saját 

költségvetéséből kiutalni, az említett beruházás kivitelezésére, társfinanszírozásokat/átutalásokat 

képező összegeket. 

11. cikkely A jelen határozat elfogadásának a napjától, a Maros Megyei Tanácsnak, a 

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

beiktatása" projektnek európai alapokból való kivitelezésének érdekébe egyes intézkedések 

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

terminál kibővítése minimum 8130 nm-rel, I. fázisra vonatkozó, 2020. december 22.-i 200. sz. 

Határozatának az alkalmazhatósága megszűnik. 

12. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatósággal, 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 

 

 

20394/23.07.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási 

Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektnek, európai alapokból való kivitelezésének 

érdekébe, egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018.08.30.-i 102. sz. Határozatával jóváhagyták a ”Repülőtér 

modernizálásának és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatásának 

megvalósíthatósági előtanulmányát” – 2b variánsát „A repülőtér fejlesztése, a felszálló/leszálló 

pályától északra és délre”. A jóváhagyott megoldás, feltételezte egyes kiegészítő földterületeknek a 

beszerzését, a Maros Megye köztulajdonában és a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" 

Ö.Ü.V. ügykezelése alatt levőhöz viszonyítva. 

Utólag, a Maros Megyei Tanácsnak a 2020.04.30.-i 77. sz. Határozatával, jóváhagyták a 

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

beiktatása” beruházásnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: a felszálló-leszálló pálya 

kibővítése, a repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a létező utas terminál kibővítése, 

műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit.  

Utólag, a két fennebb említett közigazgatási okirat értelmében, a Maros Megyei Tanácsnak a 2020. 

december 22.-i 200. Határozatával jóváhagytak egyes intézkedéseket a "Marosvásárhely-i 

”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe 

való beiktatásával" projektnek, európai alapokból való kivitelezésének érdekébe, azaz a repülőgép 

parkoló platformnak a kibővítését minimum 7720 nm-rel és az utas terminál kibővítését minimum 

8430 nm-rel, I. fázisban. 

Figyelembe véve, a nem visszatérítendő finanszírozásoknak a lehetőségét a repülőterek részére, a 

Regionális Fejlesztési Európai Alapból, a Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtér Vállalat 

jelenleg a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a 

Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektnek a finanszírozási kérését állítja 

össze, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) keretében, 2. Prioritási tengely – Minőségi, 

tartós és hatékony multimodális szállítási rendszer kiépítése, 2.3 Jellegzetes létesítmény – A 

repülőtér fenntartható használati fokának a növelésére, való benyújtásának az érdekébe. 

 A műszaki támogatás kontextusában, amelynek a Vállalat örvend, a JASPERS szakcsapat által, a 

projekt előkészítésének az érdekébe, a Megvalósíthatósági tanulmány és a finanszírozási kérelem 

előírásainak elemzése következtébe, a támogató csapat egyes módosításoknak az elvégzését 

javasolja, amelyek a projekt jóváhagyási aspektusait érinti. 

Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanács, a Vállalat felettesi minőségébe, hivatott a projekt 

újra jóváhagyására, az új megnevezés alatt, annak a végösszegét, a végösszeg támogatott és nem 
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támogatott összegeit, a Projekthez tartozó összegek finanszírozási forrásainak a leosztásait, 

valamint az összes, a műszaki támogatást nyújtó csapat által megjegyzett többi követelményeket. 

Figyelembe véve a fennebbieket, úgy értékeljük, hogy a "Marosvásárhely-i ”Transilvania” 

repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való 

beiktatásával" projektnek, európai alapokból való kivitelezésének érdekébe egyes intézkedések 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni a Maros Megyei Tanácsnak által való 

megvitatásra és jóváhagyásra. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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