MAROS MEGYEI TANÁCS

2017. július 27-i
108. számú HATÁROZAT
A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének a
kiigazítására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Gazdasági Igazgatóság 15659/21.07.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok
engedélyeit,
Figyelembe véve a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV Igazgatói Tanácsának a Vállalat
Jövedelmi és Kiadási Költségvetésének a kiigazítási javaslatára vonatkozó 21/14.07.2017. sz.
Határozatát, amelyet az 5350/13.07.2017. sz. célszerűségi referátum kísér, amelyet az
5389/14.07.2017. sz. átiratban nyújtották be, a Maros Megyei Tanácsnál a 15110/14.07.2017. sz. alatt
iktattak és az 5517/21.07.2017. sz. kiegészítő átiratot, amelyet a 15625/21.07.2017. sz. alatt iktattak a
Maros Megyei Tanácsnál,
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 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 és a
97. cikkely előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási
költségvetését kiigazítják, a következőképpen:
(1) Az 1. sz. Melléklet “Jövedelmi és kiadási költségvetés” (általános tevékenységi költségvetés)
módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve;
(2) A 4. sz. Megalapozó melléklet “Beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források”
módosul és a jelen határozat 2. sz. Mellékletével lesz helyettesítve.
2. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei.
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3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a
Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, amelyik felelni fog a
végrehajtásáért.
4. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV internetes
oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási
Költségvetés”, folyó év (2017) kiigazítási javaslatok/előírások oszlopot teszik közzé, az utólag
módosított 20/2016. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. Mellékletének az előírásai
szerint.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
15659/21.07.2017 sz.
VI/D/2 akta

INDOKOLÁS
A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének
a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez
A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV Jövedelmi és Kiadási költségvetését a
33/30.03.2017. sz. MTH-tal hagyták jóvá, amelyet a jövedelmi és kiadási költségvetés
formátumának és szerkezetének, valamint annak a megalapozó mellékleteinek a jóváhagyására
vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak a betartásával állítottak
össze.
Az 5389/14.07.2017. sz. átirattal, amelyet a 15110/14.07.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei
Tanácsnál, a Vállalat elküldte a beruházási tevékenységek jövedelmi és kiadási költségvetésének a
kiegészítésére vonatkozó 21/14.07.2017. sz. Igazgatói Tanács Határozatot, valamint az
5350/13.07.2017. sz. a Vállalat célszerűségi referátumát. (másolatban hozzácsatolva a jelen
határozattervezethez).
A Célszerűségi referátumban, a 4. sz. Melléklet ”A beruházási, felszerelési program és a
finanszírozási források” kiigazítását, elsősorban, a Román Polgári Légiközlekedési Hatóság
(A.A.C.R.) felügyeleti auditálása által megkövetelt követelmények betartásának a szükségességével
igazolják, a 139/2014 Szabályzat(EU) követelményeihez igazított légikikötői engedélyre való
visszatérésre vonatkozóan.
A kiigazítás főként, a beruházási tevékenység volumenének keretében újraelosztásokat, valamint
összeg kiegészítéseket jelent, egy objektum visszavonása a Listáról, új objektumok beiktatásával
egy időben, nagyrészük a közigazgatási-területi egység köztulajdon természetű javai, amint
következnek:
1. Az ”Elektromos művek alacsony feszültségű általános táblájának az optimalizálása”
létesítmény kiegészítése 25.000 lejes összeggel, az eredeti 123 ezer lejes érték nem
elégséges a hozzátartozó HÉA fedezésére.
2. A ”Zaj stratégiai térkép és Intézkedési terv” objektumról való lemondás, 90 ezer lej
értékben, valamint az elhalasztása a következő évre, mivel a jelenlegi zaj térkép érvényes
ebben az évben is.
3. A ”PT tűzoltószertár” objektum beiktatása, 98 ezer lejes megbecsült értékkel. (eredetileg a
2018. évre tervezett beruházás). A beruházást a 139/2014-es EU Szabályzat követeléseivel,
valamint a polgári repülés dokumentumaiban feltüntetett szabályzatokhoz, RACR-AD-SSL,
való alkalmazkodással támasszák alá.
4. A ”Gépjármű bejáró ellenőrző rendszer” objektum beiktatása, 7 ezer lej/hónap (a szerződés
értéke 240ezer lej, 36 hónap alatt kifizetendő) megbecsült értékkel. A beruházási objektum a
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Vállalat kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódik és ennek a tevékenységnek a
profitjából/többletéből lesz finanszírozva, a 2017. évben egy hónap forgalomhoz kötött
értéket tartalmazza. (megbecsülve decemberben)
Miközben a megye költségvetésének a beruházási tevékenységek finanszírozási forrásai
konstansok maradnak, a 4127ezer lejes szinten, a beruházások finanszírozási forrásainak az
összegében egy 5 ezer lejes csökkentést javasolnak (4142 ezer lej a 4147 ezer lejhez viszonyítva),
különbözet, amely a saját források csökkentéséből ered, éspedig a biztonsági díjból.
A beruházási tevékenységek teljes finanszírozási forrásainak a csökkenése, módosításokat von
maga után az 1. sz. Mellékletben ”A jövedelmi és kiadási költségvetés” (az általános tevékenység
költségvetése).
Figyelembe véve a fennebb bemutatott érveket, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a
„Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV jövedelmi és kiadási költségvetésének a
kiigazítására vonatkozó határozattervezetet.

ELNÖK

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ

Péter Ferenc

Alin Mărginean

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó
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