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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. december 21.-i 

196. számú HATÁROZAT 

A “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27748/18.12.2017. sz. Indokolását, a Vagyonkezelési, 

Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. kérését a 81018/15.12.2017. 

sz. átiratból, amelyet a 27710/15.12.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a Vállalat 

Igazgató tanácsának a 42/14.12.2017. sz. Határozatát, 

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 4. cikkely (1) bekezdés, 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, 

valamint a 97. cikkely előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi 

jövedelmi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 33/30.03.2017. sz. Határozata a 

Maros Megyei Tanácsnak, módosul a következőképpen: 

1. Az 1. sz. Melléklet ”Bevételi és kiadási költségvetés” (az általános tevékenység költségvetése) 

módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

2. - A 2. sz. Megalapozó melléklet “A bevételi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

pénzügyi mutatóknak a részletezése és azoknak a negyedévenkénti leosztása” módosul és a jelen 

határozat 2. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1 és 2 Mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és 

a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV-tal, amely felel a végrehajtásáért. 
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IV. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán, az 1. sz. ”Bevételi és kiadási 

költségvetés” mellékletnek csak a javaslatok/előírt kiigazítás folyó évre (2017), a Pénzügyminiszter 

20/2016. sz. Rendeletének 6. sz. Mellékletének I pontjának az előírásai szerint,  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27748/18.12.2017. sz.  

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vezetősége, a Maros Megyei Tanácstól 

kérvényez egy újabb kiigazítást a folyó év bevételi és kiadási költségvetését illetően. 

Az Igazgató Tanácsnak a 42/14.12.2017. sz. Határozata alapján javasolt kiigazítás, a működtetési 

tevékenységet érinti, egyes összegeknek az újrahelyezésével, úgy a bevételeknél, mint a 

kiadásoknál, anélkül, hogy módosítaná a teljes költségvetést, 7188 ezer lej értékbe, amelyből 

átutalások a megye költségvetéséből, 5760 ezer lej. 

A saját jövedelmek összetételében való egyes módosítások mellett (növekedések és csökkenések 

egyes jövedelem típusoknál, esetenként), újrahelyezések vannak a működtetési kiadások fejezeténél, 

mégpedig, könnyű növekedés a ”javak és szolgáltatások” fejezetben, egyidejűleg a ”kiadások a 

személyzettel” fejezetben való csökkenéssel, az Igazgató Tanácsnak a 31/26.09.2017. sz. 

Határozatának az alkalmazásának következtébe csökkentett kiadások, amellyel jóváhagyták a 

tevékenységnek az ideiglenes csökkentését. 

Ebben a kontextusban a vállalat módosítja az évvégéig előrejelzett személyzetnek a számát is, amely 

csökken 139 személyről 60 személyre, valamint az alkalmazottaknak az átlag számát is, amely 120 

személyről 88 személyre módosul. 

Másik oldalról pedig, a kiigazításra javasolt bevételi és kiadási költségvetésben világosan ki van 

emelve, külön oszlopokban, a repülési tevékenység a nem repülés (kereskedelmi) tevékenységgel 

szemben, a repülőtereknek és a repülési társaságoknak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó Új 

Irányzatok előírásainak értelmébe. 

A fennebb bemutatott érvelések értelmébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  27749/18.12.2017 sz. 

VI/D/2 akta  

 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

“Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi Bevételi és Kiadási költségvetését, a 

33/30.03.2017. sz. MTH-tal hagyták jóvá, a bevételi és kiadási költségvetés, valamint annak a 

megalapozó mellékletének a formájának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó, 

20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendeletnek az előírásainak értelmébe volt kidolgozva. 

A Vállalat Költségvetésén, ez év folyamán mostanáig 3 kiegészítést végeztek, azaz: 

- a 108/2017. július 27.-i MMTH-tal, a beruházási tevékenységnél, újraelosztásokkal, a megye 

költségvetésének a forrásainak a fejezetének a keretében és a biztonsági díjaknak, az alapjainak a 

csökkentésével; 

- a 137/2017. szeptember 28.-i MMTH-tal, a működtetési tevékenységnél, ahol kiegészítették a 

megye költségvetéséből kiutalt összegeket 700 ezer lejjel és a beruházási tevékenységnél, új 

létesítményeknek a beiktatásával a Listára, a megye költségvetéséből átutalt kiegészítő összegek 

3889 ezer lejjel; 

- a 174/2017. november 23.-i MMTH-tal, a beruházási tevékenységnél, ahol ugyanannak a 8016 

ezer lejes tételnek a keretében jóváhagyták egyes beruházási célkitűzésekről való lemondást, 

egyszerre egyes új beruházásoknak a beiktatásával a listára, valamint egy a Listán szerepelő 

beruházásnak az értékének a módosítása növelés által. (4. sz. Megalapozó melléklet – A beruházási, 

felszerelési program és finanszírozási források”) 

A 8101/15.12.2017. sz. átirattal, amelyet a 27710/15.12.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, a Vállalat közölte a Vezetőtanácsnak a 42/14.12.2017. sz. Határozatát és az igazoló 

okiratokat ( 1 melléklet – A bevételi és kiadási költségvetés és a 2. sz. Megalapozó melléklet – A 

bevételi és kiadási költségvetésbe foglalt gazdaság-pénzügyi mutatók részletezése és ezeknek az 

elosztása negyedévenként, valamint a gazdasági igazgatónak a 8055/14.12.2017. sz. Megalapozó 

Jegyzék) egy a bevételi és kiadási költségvetés új kiigazítására vonatkozó kéréssel, a bevételek és 

kiadások újrahelyezésével, az év végi előrejelzések szerint, azoknak az összértékének és a 

működtetési és beruházási tevékenységekre előzőleg jóváhagyott támogatásnak az érintése nélkül. 
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Ezek szerint, a működtetési tevékenység keretében módosítások történnek a saját jövedelmek 

szerkezetben, azaz egy 125 ezer lejes növekedés az előző költségvetés kiigazításhoz viszonyítva a 

jövedelmek az eladott termelésből (272 ezer lejről 397 ezer lejre – 3. sor 2. sz. Megalapozó 

Melléklet -  A bevételi és kiadási költségvetésbe foglalt gazdaság-pénzügyi mutatók részletezése és 

ezeknek az elosztása negyedévenként”) és csökkentése 126 ezer lejjel más működtetési kiadásoknál 

(14. sor a 2. sz. Megalapozó Mellékletből). 

A működtetési kiadásoknál összeg újrahelyezéseket javasolnak egyes bekezdéseknél a Kiadások a 

javakkal és szolgáltatásokkal keretében, valamint növekedések a kiadások a cserealkatrészeknél 

(35. sor a 2. sz. Megalapozó mellékletben) 70 ezer lejről 110 ezer lejre, növekedés, amely a 

”kiadások az energiával és vízzel” bekezdés megtakarításaival kompenzálódik, amelyek 470 ezer 

lejről 399 ezer lejre csökkennek. 

Ami a személyzettel való kiadásokat illeti, a Vállalatnál a 8055/14.12.2017. sz. alatt iktatott igazoló 

jegyzék szerint, azok befolyásolva vannak a csökkentésük értelmébe, a tevékenységnek az 

ideiglenes csökkentésére vonatkozó 31/26.09.2017. sz. Igazgatótanács Határozat alkalmazásának 

során, a munka viszony megszüntetése nélkül, gazdasági, műszaki, szerkezeti vagy hasonló okok 

miatt, a repülőtérnek a lezárásának az idejére, a 2017.10.01-2018.01.31. periódusra. 

Ilyen körülmények között, az alapfizetésnek a 75%-nak az értékét felérő pótléknak a kifizetésének 

az intézkedéseit alkalmazták, a Kollektív munkaszerződés előírásainak értelmébe, azoknak az 

alkalmazottaknak, akik már nem dolgoznak a repülőtéren és a munkaidőnek a lecsökkentését heti 5 

napról 4 napra, a többi alkalmazottnak, a fizetéseknek a megfelelő csökkentésével, az újraközölt 

Munka Törvénykönyvre vonatkozó 53/2003. sz. Törvény rendelkezései szerint. 

A személyzettel való összkiadásokra való hatás, csökkenés 4.200 ezer lejről 4077 ezer lejre, 

kiigazítási javaslat (11. sor az 1. sz. Mellékletből – Az általános tevékenység költségvetése – 123 

ezer lej megtakarítás), mint hatása a fizetésekkel való kiadásoknak a csökkenése 3104 ezer lejről 

2847 ezer lejre (13. sor az 1. sz. Mellékletből – 257 ezer lej megtakarítás). A fizetésekkel való 

kiadásoknak a megtakarításait részlegesen semlegesíti (104 ezer lej) a „kiadások a szociális 

biztosítással és védelemmel, speciális alapokkal és egyéb törvényes kötelezettségekkel” 

bekezdésben feltűnő növekedés, 18. sor 1 Melléklet, az alapfizetésnek az értékének a 75%-val 

megegyező pótlékok feltüntetésének és kifizetésének a következtében, az alkalmazottak által 

elfoglalt munkahelyeknek megfelelően, akik a folyó évben már nem folytatnak tevékenységet. 

A tevékenység ideiglenes csökkentésének az intézkedésének az alkalmazása, módosulást 

eredményez az évvégére előrejelzett személyzetnek a számában is (48. sor az 1 Mellékletben), 

amely 139 személyről 60 személyre csökken, valamint az alkalmazottak átlag számában (49. sor az 

1 Mellékletben), amely 120 személyről 88 személyre csökken. 

Az új adatok alapján újra számolták az alkalmazottra eső havi átlag jövedelemre és a munka 

termelékenységére vonatkozó mutatókat. 

“Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és kiadási költségvetésének a 

kiigazítására szükség van a Vállalat bevételeinek és kiadásainak az újrahelyezésére vonatkozó 

26/2013. sz. Kormányrendelet 10. cikkely (2) bekezdés f) betűje alapján, a termelékenységi mutatók 

újraszámolásának a körülményei között, az évvégéig előrejelzett személyzeti átlagszámnak a 

csökkenésének következtébe, 120 alkalmazottról 88 alkalmazottra, és nem utolsó sorban, a repülési 
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tevékenységnek az elkülönítésére a nem repülési (kereskedelmi) tevékenységtől, a 2. sz. 

Megalapozó mellékletben, A repülőtereknek és légi társaságoknak szánt állami támogatásokra 

vonatkozó irányelvek (2014/C99/03) 5. fejezetében kijelentett elveknek a betartásának érdekébe.  

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 27810/18.12.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által kezdeményezett határozattervezetet, együtt a 

27748/18.12.2017. sz. indokolással és a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentésével, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetését a 

Maros Megyei Tanácsnak a 33/30.03.2017. sz. Határozatával hagyták jóvá. Ez 3 kiigazítást 

szenvedett el, vagyis: a Maros Megyei Tanácsnak a 108/27.07.2017. sz. Határozatával, a Maros 

Megyei Tanácsnak a 137/28.09.2017. sz. Határozatával és a Maros Megyei Tanácsnak a 

174/23.11.2017. sz. Határozatával. 

A kiigazítást az Igazgatótanácsnak a 42/14.12.2017. sz. Határozatával javasolták. 

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 10. cikkely (2) bekezdésének előírásai szerint, a gazdasági 

egységek eljárhatnak a bevételi és kiadási költségvetések kiigazításának érdekébe, a 4. cikkely 

szerint, akkor, amikor alaposan megindokolt okokból kifolyólag szükség van egyes jóváhagyott 

gazdasági-pénzügyi mutatóknak a módosítására, a jogszabálynak az ”a” – ”f” betűi által említett 

helyzetekben. 

Hasonlóan, a 10. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, az ”f” betű helyzetében, a (2) bekezdésben 

lévő bevételi és kiadási költségvetés kiigazítást, a 4. cikkely (1) – (3) bekezdések feltételei szerint 

hagyják jóvá, a folyó év pénzügyi évének a végéig, megyei tanács határozattal. 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., benyújtotta jóváhagyásra, úgy ahogy a 

26/2013. sz, Kormányrendelet 6. cikkely (1) bekezdés előírja, a bevételi és kiadási költségvetést, 

amelyet a megalapozó mellékletek kísérik, az érvénybe levő jogi előírások szerint állítottak össze. 

Ugyanannak a jogszabálynak a 6. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, a Maros Megyei Tanácsnak 

kötelessége, hogy ”… az érvénybe levő jogi előírások szerint összeállított bevételi és kiadási 

költségvetés tervezeteket, az átvételtől maximum 15 napos határidőn belül állítsák össze és küldjék 

el véleményeztetés érdekébe ezeknek a jóváhagyásához szükséges dokumentációkat vagy hagyja 

jóvá őket, esetenként”. 
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A határozattervezethez csatolt Szakjelentés szerint, a “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V. 2017. évi Bevételi és kiadási költségvetésének a javasolt kiigazítása a működtetési 

tevékenységet érinti, összegek áthelyezésével úgy a bevételeknél, mint a kiadásoknál, az teljes 

volumen módosítása nélkül. 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezet, betartja a bevételi és kiadási költségvetésnek, valamint 

annak a megalapozó mellékleteinek, a formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 

20/2016. sz. Közpénzügy Miniszteri Rendelet rendelkezéseit. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű és (2) bekezdés ”d” betűjének előírásainak 

értelmébe, a Maros Megyei Tanács, a megye nevébe, a kereskedelmi társaságoknál vagy az önálló 

ügyvitelű vállalatoknál levő részvételüknek megfelelően gyakorolja az összes jogait és 

kötelességeit, a törvény feltételeinek a betartásával. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, a 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (3) bekezdés ”a” betű 

előírásaira vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a Maros Megye 2017. évi általános 

költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 


	hot196_2017
	Hot 196_2017_HU
	Hot 196 exp_HU

	hot 196 raport spec_HU
	Hot 196 raport juridic_HU

