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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2016. december 21-i 

194. számú HATÁROZAT 

Egy 77.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozás leszerződésének és 

szavatolásának jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Az újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215. sz. Törvény 91. cikkely (1) 

bekezdésének b) betűje és (3) bekezdésének b) betűjének, a 97. cikkelyének, valamint a 115. 

cikkelyének előírásainak alapján, 

Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített közadósságokra vonatkozó 64/2007. sz. 

Sürgősségi Kormány Rendelet, összevetve az utólagosan módosított és kiegészített helyi 

közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény IV. Bekezdésével, valamint az utólagosan 

módosított és kiegészített a Helyi kölcsönöket engedélyező bizottságok létrehozására, összetételére és 

működésére vonatkozó 9/2007. sz. Kormány Határozat előírásait; 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt szabályozó akták 

összeállításának törvényhozási technikák szabályozására vonatkozó 24/2000. sz. Törvény előírásait, 

Figyelembe véve a 199/1997. sz. Törvény által ratifikált 1985. október 15-én Strasbourgban elfogadott 

A helyi autonómia európai kartájának 9. cikkelyének 8. pontjának előírásait, 

Figyelembe véve a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény, szerződésekre vonatkozó 

1166. és az utána következő cikkelyek előírásait, 

Tudomásul véve a Gazdasági Igazgatóság 24.588/21.12.2016. egy 77.000.000 lej értékű 

belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozás leszerződésének és szavatolásának jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezet meg indokolását és szakbizottságok jóváhagyásait, 

Megállapítva a megyei érdekeltségű közberuházás megvalósításának pénzügyi forrásainak 

biztosításának szükségességét, amelynek a műszaki-gazdasági dokumentációi a jelen határozat 

mellékletében bemutatott a „RK mozgó felületek és RESA (beleértve a hozzátartozó berendezéseket) – 

DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációja és műszaki-gazdasági mutatóinak az 

elfogadására vonatkozó 187/23.11.2016. sz. Megyei Tanács Határozattal volt jóváhagyva, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóvá hagyja egy 77.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozás 

leszerződését és szavatolását, 15 éves lejárattal. 
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2. cikkely Az 1. cikkelyben leírt visszatérítendő finanszírozás szerződése és szavatolása a jelen 

szerződés szerves részét képező mellékletben leírt megyei érdekeltségű közberuházás megvalósítására 

használják. 

3. cikkely Maros megye helyi költségvetéséből biztosítják a kifizetését: 

a) a helyi közadóság éves kötelezettségeinek; 

b) a helyi érdekeltségű beruházási célkitűzés megvalósításával járó bármely adónak és díjnak; 

c) az 1. cikkelyben említett visszatérítendő finanszírozás nem támogatható kiadásoknak. 

4. cikkely (1) A helyi közadósági kötelezettség teljes terjedelme alatt a fő hitelutalványozónak 

kötelessége, hogy közzé tegye Maros megye internetes oldalán a következő adatokat: 

a) a Helyi kölcsönöket engedélyező bizottság határozatát, valamint bármely módosítását és/vagy 

kiegészítését annak; 

b) a szerződött és szavatolt visszatérítendő finanszírozás értékét a szerződés deviza értékében; 

c) Maros megye eladósodási fokát; 

d) a helyi közadóság kötelezettség időtartama, a türelmi időszak megjelölésével és a visszatérítendő 

finanszírozás visszatérítésének az időtartamát; 

f) az elvégzett kifizetések minden visszatérítendő finanszírozásból. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelent adatokat minden negyedév első tíz napjában időszérűsíteni kell az 

elmúlt negyedévre vonatkozóan, a törvény által előírt büntetések szankciók 

5. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Maros Megyei Tanács Elnöke a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságán keresztül. 

6. cikkely Jelen határozat közlésre kerül a megye titkárságán keresztül, a törvény által meghatározott 

időn belül, Maros Megye Prefektusi Hivatalának, a Gazdasági Igazgatóságnak és közhírré tétetik a 

www.cjmures.ro internetes oldalon való publikálás útján. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  24.588/21.12.2016 sz. 

 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Egy 77.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozás leszerződésének és 

szavatolásának jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A 2016. november 23-i 184. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a „RK mozgó 

felületek és RESA (beleértve a hozzátartozó berendezéseket) – DALI fázis” beruházási célpont 

megvalósítását 77.452.884 lejes összértékben (2016.07.11.-én érvényes árak, 1 euro=4,5157 lej). 

A méreteiben, az Általános feljavításnak jelentős, de ugyanakkor az optimális biztonsági 

körülmények közötti működés tekintetében, a repülőtér infrastruktúrájába való beruházási státusza 

van, valamint a Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat által 

végzett specifikus tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó 

161/2014. sz. MMTH-tal megbízott repülőtér kezelő közszolgálati kötelezettségeinek a 

kivitelezéséért szükséges. 

Egy nagyon fontos aspektus, amellyel minden Romániai repülőtér szembesül, a nemzeti repülőtér 

engedélyek átváltása Európai engedéllyé.  

A Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér engedélyezési igazolásának az átváltása 

folyamatban van. Ezért alá kell, vesse magát minden biztonsági és repülés biztonsági 

követelményeknek, amelyeket előír az Európai Parlament és Tanács 216/2008. sz. (EK) 

Szabályzatán alapuló a repülőterekre vonatkozó műszaki követelmények és igazgatási eljárások 

megállapítására vonatkozó 139/2014. sz. 2014 február 12. (EU) Bizottságnak a Rendelete. A 

139/2014. sz. (EU) Szabályzat követelményei nagyon szigorúak, főleg amelyek a repülőterek 

infrastruktúrájára vonatkoznak. Ezen követelmények átültetése a Marosvásárhely-i Transilvania 

(Erdély) Repülőtér infrastruktúrájának és mozgó felületeinek a valóságára (teherbírási kapacitás, 

integritás, egyenesség, a hosszanti de legfőképpen a keresztirányú lejtések), az ezeket és a 

megközelítési berendezéseket kiszolgáló irányító fények, valamint a felszálló leszálló pálya 

közvetlen közelében a föld teherbírási mutatója (biztonsági zóna), különböző szigorúsági fokozatú 

több szabálytalanságot is igazol, amelyek ha nem oldódnak meg egy elfogadható időponton belül – 

kb. 2017 decemberéig, egyes működési tilalmak bevezetéséhez fognak vezetni. 

Ezen beruházás megvalósításával megoldódna a Román Polgári Légiközlekedési Hatóság által a 

Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér engedélyezési és felügyeleti átvilágításakor 

beazonosított és megállapított szabálytalanságok kiigazítása. Elemezve az infrastruktúra fejlődési 

stratégiáját, országos szinten, amelyet a Szállítási Általános Főterv keretében javasoltak (MPGT), a 

Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér fejlesztésére/bővítésére/modernizálására 

vonatkozó finanszírozási célkitűzések, a 2022-2024-es évek kilátásaiba vannak besorolva, 

szempont, amely megerősíti a minél sürgősebb általános javítási munkálatok elvégzésének a 
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szükségességét, ami feltételezi a finanszírozási források beazonosítását és a szükséges alapok 

sürgős kiosztását.  

Maros Megyének sikerült néhány pénzügyi forrást bevonnia egyes helyi közérdekű 

beruházásokhoz, de nem elegendőek a jövőbeli periódusban ráháruló kötelezettségekhez. 

Az intézmény fizetés képességének, a folyamatban lévő hitelszerződések, a létező szerződések 

korlátainak az elemzéséből, kitűnik, hogy a Maros Megyei Tanács csak egy banki kölcsön 

szerződésével tudja biztosítani a „RK mozgó felületek és RESA beruházási célkitűzés 

finanszírozásához szükséges összegeket. 

Következés képen javasoljuk egy 77.000.000 lej értékű visszatérítendő finanszírozás felvételét 

javasoljuk, 15 éves lejárattal, a saját jövedelmekkel való garantálásával a közadóságra vonatkozó 

64/2007. sz. SKR és a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény előírásaival 

megegyezően. 

A pénzügyi intézmény kiválasztása, amellyel meg lesz kötve a visszatérítendő finanszírozási 

szerződés, a közbeszerzésre vonatkozó 98/2016. sz. Törvény előírásainak a betartásával fog 

történni. 

A visszatérítendő finanszírozási szerződés aláírása csak a Helyi Kölcsönöket Engedélyező Bizottság 

kedvező jóváhagyásának a megszerzése után írodik alá, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény előírásai szerint. 

Figyelembe véve az előbb bemutatottakat, alávetjük a Maros Megyei Tanácsnak elemzésre és 

jóváhagyásra, egy 77.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozás 

leszerződésének és szavatolásának jóváhagyására vonatkozó határozat tervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kádár Katalin 



ROMÁNIA  

MAROS MEGYE 

MEGYEI TANÁCS 

 

MELLÉKLET

 

 

KIMUTATÁS 

A megyei érdekeltségű közberuházásra vonatkozóan, amelyre visszafizetendő finanszírozást 

szerződtetnek 

 

 

Sor 

szám 

A beruházási létesítmény A beruházás 

értéke 

–lej– 

A visszatérítendő 

finanszírozásból 

kifizetett összeg 

–lej– 

1 ”RK mozgási felületek és RESA (beleértve a 

hozzátartozó berendezéseket) – DALI fázis 

77.452.884 77.000.000 

 ÖSSZESEN 77.452.884 77.000.000 
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