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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. március 24.-i 

33. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési 

állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, 

valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 28/2022. sz. Maros 

Megyei Tanács határozat módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022.03.21.-i 7123. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Gazdasági elemző és tanácsadó osztályának a 2022.03.21.-i 7131. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 2022.03.21.-i 7147. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat által, az 

1778/15.03.2022. sz. átirattal megküldött dokumentációt, valamint a Vezetőtanácsnak az 

5/15.03.2022. sz. Határozatát,  

Tekintettel, 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 rendelkezéseire, 

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 135. cikkely (8) bekezdés és a 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

megerősítve a (2) bekezdés „d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami 

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

bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 2022. február 28.-i 28. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat a következőképpen módosul: 

4. A 4. melléklet – A beruházási, felszerelési és finanszírozási források program módosul és a 4/a 

melléklettel lesz helyettesítve, amely a jelen határozat szerves része. 
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II. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 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 

 

 

7123/21.03.2022. sz.  

IX B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami támogatásának, 

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

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 28/2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról  

 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., az 1778/15.03.2022. sz. átirattal, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 6522/15.03.2022. sz. alatt iktattak, megküldte a Marosvásárhely-i 

"Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági 

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

a jóváhagyására vonatkozó 28/2022. sz. Határozat előírásainak a módosítási kérelmének a 

dokumentációját. 

Az 1777/15.03.2022. sz. Megalapozó jegyzék és a bemutatott bevételi és kiadási költségvetés 

kiigazítás szerint, a kért kiigazítások a 28/28.02.2022. sz. Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott 

szakasz keretében, a beruházási költségek szerkezetének a módosításában állnak, a jelen 

határozattervezet 4/a melléklete szerint. 

Ezért a Vállalat, kéri a CHECK-IN KORSZERŰSÍTÉSE 2. SZAKASZ létesítménynek a 

beruházások listájára való felvételét, 180 ezer lej értékbe, kérés, amelyet a légi forgalom biztonsági 

terén megjelent jogszabály módosításokkal és a jelenlegi utas és repülőgép forgalom ügykezelő 

programnak – CMS, korlátaival indokolnak, amely nem felel meg az európai jogszabályok 

követelményeinek, abban az értelemben, hogy nem tudja biztosítani a légi társaságok és a 

szakintézmények (pld.: Határrendészet, menedzsment ügynökségek, stb.) által elrendelt szükséges 

karbantartást és frissítést. 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., poggyász kezelői minőségbe, kell biztosítsa, 

az Európai Bizottság által elrendelt, a Belépési/kilépési rendszer (EES) bevezetését, 2022. 

szeptemberétől, amellyel áthárítják a légitársaságokra a harmadik fél országaiból jövő, az EU-ban 

rövid tartózkodási vízummal rendelkező, személyek ellenőrzését. 

Figyelembe véve a fentebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, az utólag módosított, a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami támogatásának, a 

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

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 28/2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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