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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2017. november 23.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazításáról 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságnak a 25051/17.11.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. 7523/19.10.2017. sz. 

átiratát, amelyet a 24920/17.11.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a Vállalat 

Igazgató tanácsának a 33/16.11.2017. sz. Határozatát, 

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységek szintjén, ahol az 

állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, 

vagy indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartásnak a megerősítésére 

vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés, 6. cikkelyének (1) és (3) 

bekezdésének, valamint a 10. cikkely (2) bekezdésének f) betűjének előírásaira, 

A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának 

és struktúrájának jóváhagyására vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 

előírásainak betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, a) betűje és (2) bekezdésének, d) betűjének, 

valamint a 97. cikkely előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi 

jövedelmi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 33/30.03.2017. sz. Határozata a 

Maros Megyei Tanácsnak, módosul a következőképpen: 

- A 4. sz. Megalapozó melléklet “Beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források” 

módosul és a jelen határozat Mellékletével lesz helyettesítve. 

II. cikkely A Melléklet a jelen határozat szerves része. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és 

a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV-tal, amely felel a végrehajtásáért. 

IV. cikkely az utólag módosított és kiegészített, a Pénzügyminiszter 20/2016. sz. Rendeletének I 

pontjának, 6. sz. Mellékletének az előírásai szerint, a 4. sz. Megalapozó melléklet “Beruházási, 

felszerelési program és a finanszírozási források” nem kerül közlésre. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  25051/17.11.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

INDOKOLÁS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. Bevételi és Kiadási költségvetését a 

33/30.03.2017. sz. MTH-tal hagyták jóvá, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint annak a 

megalapozó mellékleteinek, a formájának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 

20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak értelmébe volt elkészítve. 

A Vállalat Költségvetése a folyó évben, mostanáig 2 kiegészítést szenvedett, azaz: 

A 108/2017. június 27.-i MTH-tal, a beruházási tevékenységeknél, újraelosztással a források a 

megye költségvetéséből szakasz keretében és az alap csökkentésével a biztonsági illetékből. 

A 137/2017. szeptember 28.-i MTH-tal, a működési tevékenységnél, ahol a megyei költségvetésből 

átutalt összegeknek a kiegészítésével 700 ezer lejjel és a beruházási tevékenységeknél, új 

létesítményeknek a beiktatásával a Jegyzékbe, a megyei költségvetésből átutalt összegeknek a 

kiegészítése 3889 lejjel. 

A 7523/16.11.2017. sz. átiratával, amelyet a 24920/17.11.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Vállalat elküldte a kérvényezési dokumentációt, a jövedelmi és kiadási 

költségvetésnek egy új kiegészítésére vonatkozóan, a beruházási tevékenységnél, a 4. sz. 

alátámasztó mellékletben “A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források”. 

A Vállalat Gazdasági igazgatójának az alkalmassági és szükségességi referátumban, amelyet a 

beruházás kedvezményezett osztályainak a megalapozásainak alapján készítettek, ugyanabban a 

tétel keretében (8016 ezer lej) javasolják egyes beruházási létesítményekről való lemondást, új 

célok beiktatását, valamint egy beruházásnak az értékének a módosítását megnöveléssel. 

A. Egyes beruházási létesítményről való lemondás 

 A vállalat a következő célkitűzéseknek a visszavonását javasolja  

1. Utas feldolgozó és ellenőrző rendszer felújítása, 90 ezer lej értékbe (motiválás – a beruházási 

eljárás lebonyolításának következtében, 3-szor, nem kaptak semmilyen ajánlatot) 

2. Repülési eljárások, 180 ezer lej értékbe (motiválás – a 1591/01.11.2017. sz. OMT szerint a 

tevékenység a ROMATSA-nak a felelőssége) 

3. Madártani tanulmányok, 3000 lej értékbe (motiválás – a részvételi hirdetés következtébe nem 

iktattak egyetlen ajánlatot sem. 

4. A repülők parkoló platformjának a csatolásának, a platformnak, poggyász felszerelések, 

szolgálati utak a hozzátartozó felszerelésekkel SF és PT, 135 ezer lej értékbe (motiválás: a 

célkitűzés része a Szállítási Általános Mester Tervnek, a listájának, majd bele lesz foglalva a 

“Megvalósíthatósági előtanulmány és megvalósíthatósági tanulmány a repülőtér modernizálásához, 

a Szállítási Általános Mester Tervnek a célkitűzéseinek a belefoglalásával”. 
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5. PC rendszer, rácsozott térképek, telefon kapcsolatok, adó-vevő állomások (krízis központ 

létrehozása) beszerzése – 2 fázis, 85 ezer lej értékbe (motiválás: Jelenleg nincs szükség a Krízis 

központhoz szükséges felszerelések és rendszerek beszerzésére, az ennek kirendelt helyiségnek a 

végleges megállapításáig). 

6. A bekerítő kerítésnek a felügyelő TVCI rendszerének a SF és PT, 100 ezer lej értékbe 

(motiválás: A létesítmény megvalósítása kapcsolódik a technológiai peremútnak a PT 

elkészítéséhez, a jelen költségvetési kiigazítás alkalmával javasolt célkitűzés. 

A Vállalat Alkalmassági referátumában, megjegyzik, hogy az 1, 2, 3, 5 és 6 pontoknál megnevezett 

beruházási célkitűzések megtalálhatóak lesznek a 2018. évi Beruházási tervben. Hasonlóan, a 4. 

pontnál bemutatott beruházás a “Megvalósíthatósági előtanulmány és megvalósíthatósági 

tanulmány a repülőtér modernizálásához, a Szállítási Általános Mester Tervnek a célkitűzéseinek a 

belefoglalásával” célkitűzésbe lesz megvalósítva. 

B. Új célkitűzések felvétele 

Technológiai peremút SF és PT, 100 ezer lej értékbe. 

Motiválás: A polgári repülési dokumentumokba foglalt szabályozásoknak való megfelelés érdekébe, 

azaz RACR-AD-PETA, 9. Fej. – Repülőtéri szolgáltatások, felszerelések és berendezések, EU 

139/2014 Szabályzat, GM1 ADR-DSN.T.900. 

Amint az előbb is rámutattak, a célkitűzés szükséges az ágazat jellegzetes szabályainak, a 

követelményeinek való megfelelőség érdekébe, kapcsolatba van a Listáról visszavont célkitűzéssel 

is, ”A perem kerítés felügyeleti TVCI rendszer SF és PT”, az A betű 6. pontjába megnevezve. 

C. Beruházási érték módosítás (érték növelés) 

Megvalósíthatósági előtanulmány és megvalósíthatósági tanulmány a repülőtér 

modernizálásához, a Szállítási Általános Mester Tervnek a célkitűzéseinek a belefoglalásával, 

650 ezer lej értékbe 

Motiválás: 

Javasolják a célkitűzés értékének a növelését 157 ezer lejről 650 ezer lejre, egy piactanulmány 

elvégzésének következtébe és a “Repülők parkoló platformjának a csatolásának, a platformnak, 

poggyász felszerelések, szolgálati utak a hozzátartozó felszerelésekkel SF és PT” célkitűzéshez 

tartozó követelményeknek a bele foglalásának köszönhetően, a Szállítási Általános Mester Tervre 

(M.P.G.T.) vonatkozó beruházás keretébe. 

A fent bemutatott érvekkel kapcsolatba, azzal a megjegyzéssel, hogy a jelen költségvetés kiigazítási 

javaslatot a Vállalat Igazgató tanácsa jóváhagyta, a 33/16.11.2017. sz. Határozattal, alávetjük 

megvitatásra és jóváhagyásra a “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és 

kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

AlinMărginean

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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