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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

TERVEZET 

 

2018. november 22.-i 

____. számú HATÁROZAT 

“Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 

kiigazítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 25065/20.11.2018. sz. Indokolását, a 

Gazdaság Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztályának a 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. kérését, amelyet a 

24.933/19.11.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a Vállalat Igazgató tanácsának a 

39/15.11.2018. 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, a formájának és 

szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 

előírásainak betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű és (2) bekezdés d) betű, valamint a 97. 

cikkely alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2018. 

évi jövedelmi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 16/15.02.2018. sz. 

Határozata, amelyet a 88/30.08.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal módosítottak, a 

következőképpen módosul: 

1. Az 1. sz. Melléklet ”A bevételi és kiadási költségvetés” (általános tevékenység költségvetése) 

módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve; 

2. A 2. sz. Megalapozó melléklet „A bevételi és kiadási költségvetésbe előírt gazdasági-pénzügyi 

mutatóknak a részletezése és azoknak a negyedévenkénti elosztása” módosul és a jelen határozat 2. 

sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 
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3. A 4. sz. Megalapozó melléklet ”A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási forrásai” 

módosul és a jelen határozat 3. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1-3 Mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

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 A Közpénzügyminiszter 3145/2017. sz. Rendeletének 6. sz. Mellékletének I pontjának 

az előírásai szerint, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV internetes oldalán és a Maros 

Megyei Hivatalos Közlönyben, az 1. sz. ”Bevételi és kiadási költségvetés” mellékletnek csak a 

javaslatok/előírt kiigazítás oszlopot teszik közzé.  

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 

 

 

 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

  25065/20.11.2018 sz. 

VII/D/2 akta  

 

 

INDOKOLÁS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat kéri a Maros Megyei 

Tanácstól a 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésnek a kiigazítását, a beruházási 

tevékenységnél. 

Ennek értelmébe, javasolják a költségvetési előírásoknak a csökkentését azoknál a 

létesítményeknél, amelyeknél takarékosságot értek el a beszerzési folyamat alatt („Utas kezelő és 

ellenőrző rendszer aktualizálása (CMS)”, ”Palack feltöltő kompresszor”) és a Beruházások 

listájáról való visszavonása egyes objektíveknek a visszavonása, amelyeknek a kivitelezése jelenleg 

nem célszerű vagy el lesz halasztva (”A nemzetközi érkezések terminál kibővítés és az esővédő 

DALI”; ”Műszaki szakértői vizsgálat + kerítés DALI”, ”UPS a bejelentkezési rendszerhez” és 

”Teherszállítási fluxus SF”). 

Másrészt, javasolják egyes költségvetési előírásoknak a növelését azoknál a létesítményeknél, 

amelyeknél a jelenlegi költségvetésnek az összegei nem elégségesek (”Repülőgép jégmentesítő 

berendezésnek a újraállítása”) valamint egyes új létesítményeknek a Beruházási listára való 

felvétele. (”Műszaki szakértői vizsgálatok a CT1-nél” és ”Aurel Vlaicu műemlék DALI”). 

Mivel a megtakarításokból nyert összegek nem elégségesek a Listára felvett új beruházásokhoz 

szükségesekre és egyes beruházásoknál az alapoknak a kiegészítésére, javasolják a megye 

költségvetéséből való kifizetését a 31 ezer lejes különbözetnek, ennek a forrásnak, az alapjainak a 

növelésével. 

A működtetési tevékenységnél, a Vállalat csak egyes újraosztásokat javasol a szakasz keretében. 

A fennebb bemutatott érvék értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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