
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

157. számú HATÁROZAT 
2016. október 27-i 

a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási 
költségvetésének rektifikálására vonatkozóan 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Gazdasági Osztály 2016.10.27/20440  sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 
szakbizottságok meghagyását, 
 
Figyelembe véve a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” bevételi és 
kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozó átiratot és az elektromos levél 
formájában továbbított, Maros Megye Tanácánál a 2016.10.25/20288 számon és 
2016..10.26/20337 számon rögzített lehetőség Jelentést,   
 
Figyelembe véve az állam vagy a közigazgatási-területi egységek  kizárólagos  

részvényességével  vagy közvetlen,  közvetett módon többségi részesedésével 

rendelkező gazdasági szereplők pénzügyi fegyelmezettségének megerősitésére  

vontatkozó 2013/26 sz. Kormányrendelet 6.cikke, (1) és (3) bekezdésének, illetve a 

10.cikke, (2) bekezdésének, f) bezűje által előirt rendelkezéseket, az utólagos 

módositásokkal és kiegészitésekkel,  

Az államháztartási Miniszter,- a bevételi és kiadási költségvetés formátumának és 

struktúrájának, illetve annak alátámasztó mellékletének  jóháhagyására vonatkozó 

2016.01.07/20 sz. Rendelete által meghatározott rendelkezések tiszteletben tartása 

által, 

Az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215 sz. helyi 

közigazgatási Törvény 91.cikke, (1) bekezdésének, a) betűje, valamint a (2) 

bekezdésének, d) betője által előírt rendelkezések értelmében,  

határozza: 

1.Cikk. A „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és 

kiadási költségvtése az alábbiak szerint rektifikálódik: 

(1) A 4 sz. alátámasztó Melléklet „Beruházási program, ellátások és finanszirozási 

források” módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklet éltal lesz 

helyettesítve.  

2.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a maros Megyei Tanács Gazdasági Osztálya, 

illetve a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” számára, melyek 

felelősek lesznek annak végrehajtásáért.  

 



 

 

3.Cikk. A Pénzügyminiszter által kibocsátott 2016/20 sz. Rendelet 6. Sz. 

Mellékletének rendelkezéseinek megfelelően a Melléklet nem lesz közz é téve sem a 

Maros Megyei Tanács, sem  a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 

hivatalos web-oldalán vagy Románia Hivatalos Közlönyének I Része alatt.  

 
 
 
 
ELNÖK                                                                                                 Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                             TITKÁR 
                                                                                                         Paul Cosma   
 

 
 

 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSZTÁLY 
Vagyonkezelési és Közszolgáltatási Osztály 

 
 
2016.X.27/20.440Sz.  
VI / D / 2 Dosszié  
 

INDOKLÁS 
a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási 

költségvtésének rektifikálására vonatkozóan 
 

A „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási 
költségvtése a 2016.01.28/8 sz. Megyei Tanács Határozat által volt jóváhagyva, a 
Pénzügyi Minisztérium bevételi és kiadási költségvetés struktúrájának jóváhagyására 
vonatkozó 2016.01.07/20 sz. Rendeletének rendelkezései és annak alátámasztó 
mellékletei szerint volt kidolgozva.  
A költségvetés a 4 sz. alátámasztó Melléklet vonatkozásában „Beruházási program, 
ellátások és finanszirozási források” Maros Megye Tanácsának 2016.08.25/120 sz. 
Határozata által volt rektifikálva, az egyes objektumok lemondása, az objektumokra 
előirányzott összegek módositása és az új beruházási célok feljegyzése, illetve a 
csökkentett vagy visszavont összegek újrafelosztása révén.  
Ugyanakkór a költségvetés a beruházási tevékenység értelmében a 2016.09.29/134 
sz. Megyei Tanács Határozat által is módosítva volt, a „Topográfiai akadály mérések 
és a REG UE139/2014 megfelelő repülőtéri adatállomány” objektív esetén, annak 3 
külömöző tételben való beszerzése és az európai alapokból származó 191 ezer lej 
érték belefoglalása érdekében.  
A Repülőtér egy újabb költségvetési rektifikálást kér, mely elsősorban a repülőtéri 
bizonyítvány- a 2014/139 (EU) Rendelet által meghatározott kérelmekre vlapozva a 
Román Polgári Légforgalmi Hatóság [Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română(A.A.C.R.)] által megkövetelt kérelmek révén indokolt. Maros Megye 
Tanácsánál a 2016.10.26/20337 sz. rögzített elektromos levél jellegű átiratba 
foglaltal alapján a  Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér közvetíti a 2016-
os bevételi és kiadási költségvetés rektifikálására vonatkozó lehetőség Jelentést 
(2016/5568 sz.) . 
A. A beruházási tevékenység esetén, a javasolt rektifikálás a volumán keretén 
belüli újrafelosztásokra vonatkozó, illetőlegesen az egyes objektivákat megillető 
összegek visszavonása és csökkentése esetleg kiegészitése, illetve az új –megyei 
közterület jellegű objektivák feljegyzése révén, amint kövezkezik:  
 
1. A „Topográfiai akadály mérések és a REG UE139/2014 megfelelő repülőtéri 
adatállomány” beruházási objektív esetén  átnevezés és az összeg kiegészítése 296 
ezer lej értékben – az Önálló Ügyvitelű Vállalat Jelentésében indokolt a beruházási 
tevékenység „Topográfiai akadály mérések és a REG UE139/2014 megfelelő 
repülőtéri adatállomány (Tétel I+TételII+TételIII)”  való átnevezésének szükséglete 
(a 3 tétel egységesítése érdekében) és az összeg 335 ezer lejre való növelése (a 
határozattervezethez melléklet Jelentés 1. poziciója).  
 
 



 

2. „Az alacsony feszültség erőmű áttekintő tábla optimizálása” beruházási objektum 
300.000lej értékű összegének 152.000lej értékével való csökkentése, ami a 
beszerzési eljárás során elért takarékosság és az összeg más objektívákra való újra 
előirányzata tesz lehetővé. (a lehetőség Jelentés 2. Poziciójában indokolt). 
 
3. A következő objektumok beruházási jegyzékből való visszavonása:  
 
3.1 „A repülőtéri bizonyitvány konverziójához szükséges munkálatokat megillető 
dokumentációk összeállitása” , 100 ezer lej értékben (a lehetőség Jelentés 3. 
Poziciójában indokolt); 
3.2 „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér zaj kezelésére és csökkentésére  
vonatkozó cselekvési terv összeállitása”, 15.000 lej értékben (a lehetőség Jelentés 4. 
Poziciójában indokolt); 
3.3 „Tűz Engedély Dokumentáció összeállitása” , 35.000 lej értékben (a lehetőség 
Jelentés 5. Poziciójában indokolt); 
4. A következő objektumok beruházási jegyzékbe való foglalása:  
4.1 „Pálya javításhoz szükséges felszerelés”, melynek értéke 18 ezer lej, melyet az 
újra felosztás eredményez (a lehetőség Jelentés 6. Poziciójában indokolt); 
4.2 „Gépjármű belépű ellenőrző rendszer alkatrészek”, melynek értéke 120.000  lej, 
melyet az újra felosztás eredményez (a lehetőség Jelentés 7. Poziciójában indokolt); 
4.3 „Mozgó lift a mozgáskorlátozott személyek számára”, melynek értéke 117 ezer 
lej, melyet az újra felosztás eredményez (a lehetőség Jelentés 8. Poziciójában 
indokolt); 
A fenti módosítások tekintetében a költségvetés 4 sz, Melléklete vonatkozásában 
„Beruházási program, ellátások és finanszirozási források” módosul és a 
határozattervezetnek megfelelően azt egy új melléklet hellyettesít.  
 
B. Ami a 2016-évi  folyó javítások tevékenységét illeti, a program alábbi módositása 
javasolt:  
 
1. A „Mozgásfelületi folyó javitások” objektum 1000 ezer lej  értékű összegének 600 
ezer lej értékre való csökkentése és a 400 ezer lej értékű összeg más objektumokra 
való újrafelosztása. (a határozattervezethez melléklet  Önálló Ügyvitelű Vállalat által 
összeaáálított lehetőség Jelentés B.1 Poziciója alatt indokolt); 
 
2. Új objektumok beiktatása a javitási Programba, így:  

1.1 „Repülőtéri berendezések javítása és karbantartása” melynek értéke 200 
ezer lej, új felosztási alapok (az Önálló Ügyvitelű Vállalat által összeaáálított 
lehetőség Jelentés B.2 Poziciója alatt indokolt); 

1.2 „Termikus csatorna javítások – I Fázis” melynek értéke 200 ezer lej, új 
felosztási alapok (az Önálló Ügyvitelű Vállalat által összeaáálított lehetőség Jelentés 
B.3 Poziciója alatt indokolt); 
 
Amennyiben a javitások Programját illető összeg összértéke 1000ezer lej marad és  
módosÍtásokra csak a volumen keretén belül kerül sor, figyelembe véve, hogy a folyó 
javítások az Önálló Ügyvitelű Repülőtér operatív tevékenységének részét képezik, az 
1 Melléklet esetén – az Önálló Ügyvitelű Vállalat általános tevékenységi 
költségvetése,- nem fordulnak elő változások.   
 
 
 
 
 
 



 

 
Tekintettel a fentiekben bemutatott indoklásokra, figyelembe véve, hogy az Önálló 
Ügyvitelű Vállalat költségvetésének rektifikálása a Vállalat Igazgatóbizottsága által a 
2016.10.24/19 sz. Igazgatóbizottsági Határozat által jóvá volt hagyva, vitafolyamat 
és jóváhagyás céljából előterjesztjük a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm 
Repülőtér” 2016-os bevételi és kiadási költségvtésének rektifikálására vonatkozó 
határozattervezetet.  
 
 
 

ELNÖK                                                                               ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                                     Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Monica Dohotariu, tanácsos 
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