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2016 szeptember 29-i 

A „Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér” Önálló Úgyvitelű Vállalat 2016-os bevételi 

és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Látván a Gazdasági Osztály 2016.09.28/18.225 sz. tényfeltáró indoklását, illetve a 

szakbizottságok meghagyását, 

 

Figyelemve véve a „Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér” Önálló Úgyvitelű Vállalat 

által elektrónikus levél formájában továbbitott és a Maros megyei Tanácsnál a 

2016.09.23/17916 sz.  alatt bejegyzett kérelmet,  

 

Figyelembe véve a 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.cikk, (1) és (3) bekezdésének, illetve a 

10.cikk, (2) bekezdés, f) bezűjének rendelkezéseit, 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. Rendeletének rendelkezéseinek tiszteletben tartása által, 

A 2001/215 sz.helyi közigazgatási Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, a) betűjének, 

valamint a (2) bekezdés, d) betőjének rendelkezései értelmében, újból közzétett, az 

utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

határozza: 

1.Cikk. A Maros Megyei Tanács  2016.01.28/8 sz. Határozata által jóváhagyott 

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

költségvtése az alábbiak szerint rektifikálódik: 

(1) 1 sz. Melléklet „Bevételt és kiadást megillető  költségvetés” (az általános 

tevékenységet megillető költségvetés) módosul és helyettesitve lesz a jelen 

határozat 1 sz. Melléklete által.  

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

források” módosul és helyettesitve lesz a jelen határozat 2. Melléklete által.  

2.Cikk. Az 1 és 2 számú Mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.  



 

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

illetve a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

számára, melyek felelősek lesznek annak végrehajtásáért.  

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

Mellékletének rendelkezéseinek megfelelően a Maros Megyei Tanács és a 

„Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” hivatalos web-oldalán, illetve 

Románia Hivatalos Közlönybébe csak az 1 sz. Melléklet „Bevételt és kiadást megillető  

költségvetés” első oszlopa- folyó év (2016) rektifikálását illető javaslatok lesznek 

közzétéve. 

ELNÖK                                                                                                 Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                             TITKÁR 
                                                                                                         Paul Cosma   
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INDOKLÁS 
a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-

os bevételi és kiadási költségvtésének rektifikálására vonatkozó határozattervezethez 
 

A „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 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 szerint és annak alátámasztó mellékletei szerint volt kidolgozva.  
 
A költségvetés a 2016.08.25/120 sz. Maros megyei Határozat által, a  4 sz. 

alátámasztó Mellékletet illetően  „Beruházási program, ellátások és finanszirozási 

források” volt rektifikálva, az egyes beruházási célok visszamondása, az 

objektumokat megillető előirányzások módositása vagy új objektumok bejegyzése, 

illetve a csökkentett vagy visszavont poziciók alatti összegek elosztása révén.  

A Maros Megyei Tanácsnál a 2016.09.23/17916 sz. bejegyzett,  elektrónikus levél 

formájában megküldött cimzés által a „Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm 

Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat egy újabb Indoklást (2016.09.22/4864 sz.) 

közvetit, mely a „2014/139/EU Rendeletnek megfelelő Topográfiai illetve akadály  

mérések és repülőtéri adatállomány” beruházási célt illeti meg és amely a 

beruházási cél értékének módositását eredményezi, annak növekedése értelmében, a 

2016.08.25/120 sz. Megyei Tanács Határozatba foglaltak alapján előrelátott 105 ezer 

lejről  296 ezer lejre, mely  a beruházási cél beszerzésének három külömböző értékű 

tétele indokol, amint az következik:  

1 Tétel - „2014/139/EU Rendeletnek megfelelő Topográfiai illetve akadály  mérések 

és repülőtéri adatállomány a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér számára” 

melynek felbecsült értéke 36 ezer lej, beleszámitva ÁFA-t.  

2 Tétel - „2014/139/EU Rendeletnek megfelelő Topográfiai illetve akadály  mérések 

és a területi térképek kidolgozása a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 

számára” melynek felbecsült értéke 225 ezer lej, beleszámitva ÁFÁ-t, a Repülőtér 

által a „SPICE” európai projekthez csatlakozott szervezetként felvállalt és 

előirányzott összegeknek megfelelően.  

3 Tétel – Az 1 és 2 tételekben bemutatott adatok műszaki előirásokba foglaltakkal 

szembeni megfelelőségét megillető ellenőrzési szolgáltatások, amelyek felbecsült 

értéke 35 ezer lej, beleszámitva ÁFÁ-t is.  

 



 

 

Figyelemmel azon tényre, hogy a fentiekben emlitett beruházási célt megillető plusz  

191 ezer lej értékű összeg a „SPICE”  partnerségi projekt keretén belüli európai 

alapok által lesz viselve, másrészt pedig a javasolt költségvetési  rektifikálást a 

2016.09.20/15 sz. Megyei Tanács Határozat által az Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Igazgatótanácsa jóváhagyta,  vitafolyamat és jóváhagyási szándékkal előterjesztjük a 

„Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-os 

bevételi és kiadási költségvtésének rektifikálására” vonatkozó határozattervezetet.   

 

ELNÖK                                                                                    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                            Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Monica Dohotariu, tanácsos 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 1 sz. Melléklet
Gazdasági szereplő  MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ÖNÁLLÓ ÜGYVITELŰ VÁLLALAT
Székhely/Cim  VIDRÁTSZEG, MAROS MEGYE
Egyedi regisztrációs szám  4276000

Rektifikálási javaslat

0 3
I. 1 12.028

1 2 11.991
a) a hatályban lévő törvényes rendelkezéseknek 

megfeleő szubvenciók 3
b) a hatályban lévő törvényes rendelkezéseknek 

megfelelő átvitelek 4 4.194

2 5 37
3 6

II 7 12.014
1 8 11.969

A. 9 5.212

B. 10 12
C. 11 4.830

C0 Bér jellegű kiadások  (13.Sór+14.Sór) 12 3.959
C1 bér költségek 13 3.630
C2 bónuszok 14 329

2016-OS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉS

MUTATÓK Sór sz. 

1 2
BEVÉTELEK ÖSSZESÉGE (1.Sór=2.Sór+5.Sór+6.Sór)
Működési bevételek, melyből:

Pénzügyi bevételek

Rendkivüli bevételek
KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (7.Sór=8.Sór+20.Sór+21.Sór)
Működési kiadások, melyből:
javakat és szolgáltatásokat megillető kiadások
adó-, illeték ráforditások és asszimilált kötbérek

Személyzeti kiadások, melyből:



C3 egyéb személyzeti kiadások, melyből: 15
személyzeti elbocsátásokat megillető végkielégitő 
költségek 16

C4
 Megbizási szerződést és egyéb vezető ée ellenőrző 
szerveket, bizottságokat,igazgatóbizottságokat 
megillető költségek 17

C5
Biztositásokat és szociális védelmet, különleges 
alapokat és  egyéb jogi kötelezettségeket megillető 
költségek 18 871

D. 19 1.915
2 20 45
3 21

III 22 14
IV 23 2

V 24
1 25 1

2 26

3 27

4

28

5 29

6
30

Rendkivüli kiadások

 A 25, 26, 27, 28, 29 Sorok összegeinek levezetése után 
fennmaradt számviteli eredmény

egyéb működési kiadások
Pénzűgyi kiadások

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG (nyereség/veszteség)
JÖVEDELEMADÓ
 A JÖVEDELEMADÓ LEVEZETÉSE UTÁN FENNMARADT 
SZÁMVITELI EREDMÉNY, melyből:
Jogi tartalékok
 A törvény által előirt adókedvezményeket képviselő egyéb 
tartalékok
 Az előző évek veszteség kimutatásának fedezése
Külső hitelek által társfinanszirozott projekteket megillető 
saját finanszirozási források felállitása, illeve a tőke 
hiteleket, kamatokat, jutalékokat és egyéb ezen hitelekkel 
kapcsolatos költségek bevégzéséhez szükséges források 
felállitása
Egyéb törvény által előirt juttatások



7

31

8

32 11
a) 33
b) 33a 11
c) 34

9
35

VI 36 62

VII 37 62
a) 38 7
b) 39 43
c) 40 9
d) 41 0
e) 42 3

VIII
43 4.681

1 44 4.055
 korábbi éveket jellemző kötelezettségvállalásokat 
megillető költségvetési előirányzatok 45

2 191
IX 46 4.681
X 47

1 48 137

EURÓPAI ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATHATÓ 
KIADÁSOK,   melyből:

Európai alapok

szolgáltatási szerződéseket megillető költségek
reklám és hirdetést megillető költségek

A munkavállalók nettó profit utáni -legfeljebb 10%-os  
nyereségben való résztvétele, de nem több mint a pénzügyi 
szereplő által a referencia pénzügyi év során elért átlagos 
havi alapilletmény.

Az állami vagy helyi költségvetést megillető, legkevesebb  
50%-os  kötbér az önálló ügyvitelü vállalatok esetén, vagy a 
részvényeseket megillető osztalékok az állami tulajdonú 
vagy állami ellenőrzés alatt álló  vállalatok / nemzeti 
vállalatok / vállalkozások esetén, melyből:
   - állami költségvetést megillető osztalékok
   - helyi költségvetést megillető osztalékok
   - degyéb részvényeseket megillető oztalékok
Azon nyereség, mely nem volt felosztva a 31 és 32 Sorok 
alatt előirt rendeltetésekre, más tartalékokra lesz felosztva 
és saját finanszirozási forrást képez. 
EURÓPAI ALAPOK UTÁNI BEVÉTELEK

anyagköltségek
bér költségek

BERUHÁZÁSOKAT MEGILLETŐ KIADÁSOK
INDOKLÁSOK
Az év végére előrelátott személyzet száma

egyéb költségek
BERUHÁZÁSOKAT MEGILLETŐ FINANSZIROZÁSI 
FORRÁSOK, melyből:

Költségvetésből származó előirányzatok



2 49 126

3 50 2.618

4
51 2.401

5 52 95

6 53

7 54 999
8 55
9 56

                                                                                 *) 50 Sór = 2 sz. alátámasztó Mellékletből származó 155 sOR

Össz munkavállalók átlag száma

Hátralékos követelések

 bér költség jellegű kiadáok  *) alapján meghatározott, 
munkavállalóra osztott (lej/személy) havi átlag nyereség 
Bér költségek alapján (lej/személy) meghatározott, 
munkavállalóra osztott havi átlag nyereség(13 Sór/49 
Sór)/12*1000
Az össz átlag személyzet utáni, érték egységeken belüli 
munka termékenysége (ezer lej/ személy) (2 Sór/ 49 Sór)
Az össz átlag személyzet utáni, fizikai egységeken belüli 
munka termékenysége (végső termék mennyiség/ személy)
 1000 lej értékű össz bevétel utáni kiadások összessége     (7 
Sór/1 Sór)x1000
Hátralékos összegek
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