
 

Koronavírussal kapcsolatos óvintézkedésről és a marosvásárhelyi repülőtér 

költségvetéséről döntött ma a Maros Megyei Tanács 

 

Egy 100.000 lejes vészhelyzeti alap létrehozását hagyta jóvá a mai rendkívüli ülésén 

a Maros Megyei Tanács. Az összeget a Maros Megyei Vészhelyzeti Bizottság 

rendelkezése alapján fogják felhasználni, ha szükséges lesz speciális helyiségek 

kialakítása a koronavírus - COVID 19 fertőzéssel gyanúsított személyek karanténba 

helyezésére. Az alapból a karanténra kijelölt helyiségek fenntartását, valamint a 

betegek ellátását fogják fedezni. A megyei óvintézkedések részeként a Maros 

Megyei Tanács és az alárendelt intézmények is felkészültek arra, hogy szükség 

esetén, csökkentett személyzeti számmal is biztosítani tudják a megyei 

közszolgáltatások folytonosságát.  

A Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni „Gheorghe Marinescu” 

Kórház is megtette a törvény által előírt intézkedéseket a koronavírus fertőzés 

terjedésének megelőzésére. A megyei kórház minden osztályán megtiltották a 

betegek látogatását, felfüggesztették az egyetemi hallgatók gyakornoki 

tevékenységét, felkészítőt tartottak a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról a 

kórházi személyzet számára, növelték a védőfelszerelések (köpenyek, maszkok, 

kesztyűk) és fertőtlenítőszerek mennyiségét, és a kórház területén jól látható helyekre 

tájékoztató anyagokat függesztettek ki mind a betegek, mind a személyzet 

tájékoztatására a koronavírus terjedésének módjáról és a megelőző intézkedésekről.  

A mai rendkívüli ülésen a megyei önkormányzat jóváhagyta a Transilvania 

Repülőtér 2020-as költségvetését is. A repülőtér idén 10 897 000 lejes bevétellel 

számol, amelyből 5 897 000 lej a repülőtér saját bevétele, 5 000 000 lejt pedig a 

Maros Megyei Tanács biztosít a repülőtér számára működési támogatásként. A 

megyei költségvetésből biztosított támogatás 500 000 lejjel kisebb, mint a 2019-es 

évben nyújtott finanszírozás. 

„A marosvásárhelyi repülőtér működésének támogatását már a mandátumom 

átvételekor felvállaltam. Így sikerült megmentenünk a repülőteret, miután néhány 

ember gondatlansága miatt majdnem végleg be kellett zárni. Ez a repülőtér 

Marosvásárhely és Maros megye számára is rendkívül fontos. A repülőtér 2018-as 

újranyitását követően a reptér saját bevételei folyamatosan növekedtek, míg 2018-

ban a működési költségek 33% -át fedezték a reptér bevételei, 2019-ben a 48%-át, 

idén pedig a becslések szerint az önfinanszírozás mértéke el fogja érni az 54% -ot. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem csak a marosvásárhelyi repülőtér kap állami 

finanszírozást a megyei tanács részéről, a hasonló utaslétszámmal rendelkező 



 

repülőterek mind kapnak működési támogatást. Ez egy olyan intézkedés, amelyet a 

román kormány és az Európai Bizottság is jóváhagyott”- hangsúlyozta Péter Ferenc, 

a Maros Megye Tanács elnöke. 

A működési költségek mellett a repülőtér 14 977 000 lejt fordíthat idén 

beruházásokra. A fejlesztések kapcsán a legfontosabb tételek a következők: parkolási 

rendszer - 135 000 lej; hóeltakarító gép - 2 500 000 lej; üzemanyag tartály -75 000 

lej; repülőtéri biztonsági berendezés - 4 000 000 lej, új világító rendszer a repülőgép 

parkolók számára - 3 934 000 lej; fűtésrendszer korszerűsítése - 1 655 000 lej; 

utasterminál korszerűsítése - 500 000 lej. 

A beruházásokra elkülönített összegből 14 649 000 lej a megye költségvetéséből 

származik, 328 000 lejt pedig a saját forrásaiból fog fedezni a repülőtér. 

 

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája 

 


