MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT
9851/25.04.2018. sz.
VI D/1 akta

HIRDETMÉNY
Tekintettel, a 6162/28.03.2018. sz. hirdetményre, valamint a Marosvásárhely-i „Transilvania
repülőtér” Ö. Ü. V. Vezetőtanácsának az Elnökének a 2662/19.04.2018. sz., a M.M.T.-nál a
8514/19.04.2018. sz. alatt iktatott átiratára, a második javasolt díjazási változatnak a kiválasztására
vonatkozóan,
A Maros Megyei Tanács az előző hirdetményre tér és az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek
értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Marosvásárhely-i
„Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. repülőtéri díjait, az eredeti okiratnak a második változata szerint.
A határozattervezetet közzétették, 2018. április 25.-től, a Maros Megyei Tanács www.cjmures.ro
internetes oldalán és kifüggesztették az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz.
alatt.
Az érdekelt személyek, 2018. május 5.-ig küldhetnek írásbeli javaslatokat, indítványokat,
véleményeket, amelyek ajánlat értékkel rendelkeznek, a Maros Megyei Tanács székhelyére vagy email-en a cjmures@cjmures.ro címre.

ELNÖK

JEGYZŐ

Péter Ferenc

Paul Cosma

Készítette: Ligia Dascălu
Ellenőrizte: Delia Belean Szolgálatvezető
Ellenőrizte: Genica Nemeş végrehajtó igazgató
Pld. sz.: 2
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MAROS MEGYEI TANÁCS

TERVEZET

2018. __.-i
___. számú HATÁROZAT
A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. repülőtéri díjainak a jóváhagyására
vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8975/25.04.2018. sz. indokolását,
Figyelembe véve:
-

A Vállalatnak a Vezetőtanácsának, a 37/07.12.2017. sz. Határozatát;

-

A Maros Megyei Tanácsnak a 6162/28.03.2018. sz. és 8951/25.04.2018. sz., a repülőtéri
díjaknak a jóváhagyási szándékára vonatkozó nyilvános konzultálásra felhívó
hirdetményeit;

-

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. 2662/19.04.2018. sz. átiratát, amelyet
a mi intézményünknél a 8514/19.04.2018. sz. alatt iktattak, amelyben a tudomásunkra
hozza, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a 6162/28.03.2018. sz. hirdetményében javasolt
repülőtéri díjakból a II. változatot választották, valamint

-

A fennebb említett átirathoz mellékelt, a Vállalatnak a 2018-2020-as periódusra vonatkozó
gazdasági előrejelzési dokumentumát,

Tekintettel a repülőtéri díjakra vonatkozó 455/4.05.2011. sz. Kormányhatározat 5. cikkely
előírásaira, valamint a repülőtéri díjakhoz rendelhető körülményeknek és a repülőtéri díjak
megkülönböztetésére alkalmazható kritériumainak a megállapítására vonatkozó 744/23.09.2011. sz.
Szállításügyi Miniszteri Rendeletre, valamint az utólag módosított és kiegészített, 25/2012. sz.
Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér”
Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezési és működési szabályzatának a 19. cikkely és 44. cikkely (1)
bekezdés rendelkezéseire,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d) betű és (5) bekezdés a) betű 14. pont és a 97.
cikkely rendelkezéseinek alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. által behajtandó
repülőtéri díjakat, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak.
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2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a
Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V.-nak, amely feleni fog a végrehajtásáért, a
törvény szerint.

ELNÖK
Péter Ferenc

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
8975/25.04.2018. sz.
VI/D/1 akta
INDOKOLÁS
A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. repülőtéri díjainak a jóváhagyására
vonatkozó határozattervezethez
A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. javasolja a Maros Megyei Tanácsnak, hogy
felettes hatósági minőségbe hagyja jóvá az új repülőtéri díjakat.
Az új repülőtéri díjaknak-leszállás, világítás, állomásozás és személyek, a jóváhagyására időszerűen
szükség van, mivel a jelenlegi díjak, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnak a 83/2012. sz.
Határozatával hagytak jóvá, nem felel meg az új légi közlekedési versenyszférának és a
Repülőtérnek a fejlődési perspektíváinak.
Ezek szerint, a javasolt díjak nagyobbak mint az előzőek, minden díj típusnál növekedést jelezve,
de megközelítő szintűek a többi regionális repülőtérhez viszonyítva. (az AIP díjak közötti
összehasonlítás, engedmények nélkül)
A területre vonatkozó jogi előírások értelmébe, a leszállási díjnak a csökkentését javasolják, 10
fokozatba 5%-ként, a működtetés gyakoriságának függvényébe, egészen a maximális
engedménynek az eléréséig, amely a díjnak az 50%-a.
Az ój repülőtéri díjaknak az elfogadásának a célja, az Európai Unió területének a
versenyszférájának az új követelményeihez való igazodás, valamint a Repülőtérnek a fejlődéséhez
szükséges előfeltételeinek a biztosítása, a szubvencióknak a fokozatos csökkenéséhez és a
fenntarthatósági küszöbnek az elérése, a 2024. év távlatait tekintve.
A fennebb bemutatott argumentumokat tekintve, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetet.

ELNÖK,
Péter Ferenc
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY

A ______/2018. sz. M.T.H. melléklete
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. által behajtandó repülőtéri díjak szintje
(a Maros Megyei Tanácsnak a 6162/28.03.2018. sz. hirdetményében közölt határozattervezetben
javasolt II. változat)
Sor szám

1
2
3
4

Repülőtéri díjnak a megnevezése
Leszállási díj
Világítási díj
Állomásozási díj
Szolgáltatási díj az utasoknak

Javasolt egységes díj
3,04 Eur/tonna
2,10 Eur/tonna/mozgás
0,19 Eur/tonna/óra
2,20 Eur/utas

Engedmények a leszállási díjnak valamint az engedmények adásának a kritériumai/feltételei:
Sor szám Leszállások száma havonta
1
2-4
2
5-8
3
9-12
4
13-16
5
17-20
6
21-24
7
25-28
8
29-32
9
33-35
10
Több mint 35

Az alkalmazott engedmény (%)
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

