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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2019. április 17.-i 

45. számú HATÁROZAT 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 

jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 9100/15.04.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalat Irányítási Osztályának a 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a S.C. „Parc Industrial Mureş” 224/29.03.2019. sz. átiratát, amelyet Maros 

Megyei Tanácsnál az 7879/01.04.2019. sz. alatt iktattak, amellyel megküldték a 220/28.02.2019. sz. 

Megalapozó Jegyzéket, a 2019. évi bevételi és kiadási Költségvetés tervezetet és a Társaságnak a 

Vezetőtanácsának, a 2019. évi bevételi és kiadási költségvetés javaslatára vonatkozó 9/29.03.2019. 

sz. Határozatát, 

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam 

vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy 

indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 

26/2013. sz. Kormány Rendelet 4. cikkelyének (1) bekezdésének, 6. cikkelyének (1) és (3) 

bekezdésének előírásaira, 

Betartva, a bevételi és kiadási költségvetésnek, valamint azoknak a megalapozó mellékleteinek, a 

formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügy 

Miniszteri Rendelet előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű és (2) bekezdés d) betű, valamint a 97. 

cikkely alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A jövedelmi és kiadási költségvetését a 

2019. évre, a következő 5 melléklet szerint: 

(1) 1. sz. melléklet „Bevételi és kiadási Költségvetés” (az általános tevékenység költségvetése); 

(2) 2. sz. megalapozó melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

pénzügyi mutatók részletezése és azoknak a felosztása negyedévekre” 

(3) 3. sz. megalapozó melléklet „Az összbevételek megvalósítási foka”; 

(4) 4. sz. megalapozó melléklet „A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források”; 

(5) 5. sz. megalapozó melléklet „A bruttó eredmény javítására és az elmaradt kifizetések 

csökkentésére vonatkozó intézkedések”  
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2. cikkely Az 1-5-ös mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

3. cikkely Abban az esetben, amikor a végrehajtásban a jóváhagyott összjövedelmek túllépését 

vagy meg nem valósítását jegyzik, végezhetnek összkiadásokat az összjövedelmek 

megvalósításával arányosan, a jóváhagyott hatékonysági mutatók keretében.  

4. cikkely Felhatalmazza Monica Dohotariu hölgyet, mint a Maros Megyei Tanácsot képviselő 

személyt a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A Részvényeseinek Nagygyűlésében, hogy megszavazza 

a Részvényesek Nagygyűlésén, a társaság jövedelmi és kiadási költségvetését, amelyet jóváhagytak 

a jelen határozat 1-3 cikkelyei szerint. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a 

Részvényesek Nagygyűlésének képviselőjének Monica Dohotariu asszonynak és a S.C. „Parc 

Industrial Mureş” S.A-nak, amely felel a végrehajtásáért. 

6. cikkely A Maros Megyei Tanács, a SC „ Parc Industrial Mureş S.A internetes oldalain és Maros 

Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási Költségvetés” teszik 

közzé, a Javaslatok/Jóváhagyott folyó év (2019), az utólag módosított 3145/2017. sz. 

Pénzügyminiszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. mellékleteinek az előírásai szerint.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  9100/15.04.2019. sz. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., kérvényezi a megyei közhatóságnál a 2019. évi bevételi és 

kiadási költségvetésnek a jóváhagyását, a Vállalatnak a vezetőtanácsának a 9/29.03.2019. sz. 

Határozatába foglalt javaslat szerint. 

A folyó tevékenység keretében, 2225 ezer lej értékű jövedelmet javasolnak, tartva az utóbbi évek 

megvalósításaihoz viszonyított növekedési trendet. Kivételt képeznek a 2017. és 2018. évek, 

amelyek atipikusak, amikor a társaság sokkal nagyobb jövedelmeket könyvelt el, azaz 3998 ezer lej 

2017-ben (a Maros Megyei Számvevő Kamara által megállapított ügyintézési díjaknak és a 

jutalékoknak a kiszámlázásának a következtébe) és a 2018. évben, amikor összesen 4415 ezer lejes 

összegű jövedelmeket könyveltek (egyes területeknek, a Park felhasználóinak való eladásának és a 

2007-2008-as időszakba, 49 évre előlegbe bevételezett jutalékoknak, a lezárt évnek a jövedelmeihez 

való jóváírások következtébe). (2014-2016) átlagainál több mint 20%-nál nagyobb növekedést 

jósolnak. A 2017. évet nem veszik számításba, mivel az egy különleges év, amelyben 1764 ezer 

lejes plusz bevételt jegyeztek, a Számvevőszéknek egyes Rendeleteinek az érvényesítésével, 

bevételek, amelyek be nem hajtási kockázatot mutatnak. 

Ezek konjukturális jövedelmek voltak, amelyeket nem könyvelnek egy megszokott tevékenységű 

évbe. 

A társaság az alap tevékenységéből (működtetésből) valósítja meg bevételeit, főleg: 

a) ügykezelési díjból álló jutalékok és bérletek 0,5 euró/nm/év vagy 1 euró/nm/év a beruházásnak és 

a koncesszióba vevők által vállalt kötelezettségek függvényébe, miközben a jutalék 2,34 

euró/nm/év az 5 évre megkötött koncessziós szerződésekre, illetve 0,12-1,80 euró/nm/év között a 

49 évre megkötöttekre. 

b) jövedelmek a közköltségek újraszámlázásából. 

Az 2204 ezer lej összértékű előirányzott kiadásokat teljes egészébe az előirányzott bevételekből 

fedezik, előirányozva 1000 lej kiadást, 990 ezer lej bevételt és 21 ezer lejes nyereséget. 

A személyzeti kiadásoknak a keretében, fizetésnövelést és magasabb szintű bonuszokat javasoltak, 

figyelembe véve a társaságnak az alkalmazottai által az utóbbi évekbe elért alacsony jövedelmeket. 

A beruházási tevékenységeknél a társaság a 2019. évre 210 ezer lej kiutalását javasolja, teljes 

egészébe a saját alapokból (amortizáció), amelyet a jellegzetes berendezésekre (haszonjármű, trafó 
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állomás 2 cella, tűzriasztó központ az adminisztratív épületbe, videó felügyeleti rendszer, darálós 

pompa, számítástechnikai felszerelések). 

A fennebb bemutatott érvek értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  9101/15.04.2019. sz. 

VI/D/2 akta  

 

SZAKJELENTÉS 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” Kereskedelmi Társaság, a Maros Megyei Tanács által birtokolt 

többségi tőkével rendelkező társaság, jóváhagyásra benyújtja a megyei közhatóságnak, a jövedelmi 

és kiadási költségvetést a 2019. évre, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam vagy a 

közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, vagy indirekt 

módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. 

sz. Kormány Rendelet 6. cikkelyének (1) és (3) bekezdésének előírásai szerint. 

A Vállalatnak a 2019. évi jövedelmi és kiadási költségvetésére vonatkozó javaslatot, a Vállalatnak a 

224/29.03.2019. sz. átiratával (7879/01.04.2019. sz. MMT), amelyet a Vezető Tanácsnak a 

9/29.03.2019. sz. Határozatával hagytak jóvá és 5 mellékletet tartalmaz, a bevételi és kiadási 

költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és szerkezetének a  

jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak 

értelmébe. 

1. melléklet-„A 2018. évi bevételi és kiadási költségvetés” az általános tevékenység költségvetését 

képezi, és összehasonlító adatokat tartalmaz a bevételekre és kiadásokra tekintve, beleértve a 

beruházási tevékenységet, a 2018(megvalósított), folyó év 2019 (javaslatok) és a következő évek 

2020, 2021 (becsülés). 

Ennek értelmébe, a 2019. év bevételei, 2225 ezer lejes összértékben, 50%-kal kisebbek, mint az 

előző évi megvalósítások (Összesen megvalósított jövedelmek 2018=4415 ezer lej), de 22,8%-kal 

nagyobbak az éves költségvetési előírásnál. (előirányzott összjövedelmek 2018=1812 ezer lej). 

Összehasonlítva az előző évek megvalósításaival, egy emelkedő irányt tart, az utóbbi éveknek a a 

megvalósított összjövedelmei a következők: 1312,5 ezer lej 2014-be; 1605,9 ezer lej 2015-be; 1473 

ezer lej 2016-ba. (a mérleg adatai szerint) 

2017. és 2018. évekbe viszont a társaság sokkal nagyobb jövedelmeket valósított meg az előző 

évekhez viszonyítva, amelyek konjukturális jövedelmek, amelyeket a következőképpen magyaráz 

meg a társaság: 

A 2018. évbe, a megvalósított összjövedelmek összege 4415 ezer lej (a költségvetésben tervezett 

1812 ezer lejhez viszonyítva) a túllépéseket a Társaságnak a Megalapozó Jegyzékével 

(220/28.03.2019.) magyarázzák, ügyintézési díjakból és bérletekből származó kivételes 

bevételeknek köszönhető, a tervezett szintnél sokkal több. (Előírások: 1317 ezer lej; Megvalósított: 

3158 ezer lej). 
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Ezek konjunkturális jövedelmek, amelyek első sorban a 49 évre előre kifizetett járadékból 

származnak, a 2007-2008-as periódusra, azoktól az ügyfelektől, akik a Parkban használt 

földterületeket vásároltak. Az előlegezett jövedelmet, a 2018. évre könyvelt jövedelemnek 

számítják, a 82/1991. sz. Törvény és az 1802/2014. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet előírásai szerint. 

Egy másik része a plusz jövedelemnek, az 1770/2018. sz. Polgári Határozatnak az alkalmazásának 

köszönhető, amely szerint, esetenként pluszba vagy mínuszba kiszámláztak ügyintézési díjat és 

járadékot, a Parknak az ügyfeleinek, az érvényes szerződésekhez, az ellenőrzött periódusra. 

Ilyen körülmények között a Társaság által megvalósított bruttó profit a 2018. évre 1824 ezer lej 

volt. 

A profitnak az elosztása, elsőbbséggel az előző évek veszteségeinek a fedezésére irányul, az éves 

pénzügyi kimutatásoknak a jóváhagyásakor lesz elemezve. 

A 2019. évre vonatkozólag, az éves előirányzott összjövedelmek 2225 ezer lejes összegéből, a 

működtetési költségek 2127 ezer lejes összegűek (95,5% az összjövedelmekből) és be voltak 

ütemezve, figyelembe véve az érvényes engedménybe adási és ügyintézési szerződéseket. A 

számítást 0,5 euró/nm/év vagy 1 euró/nm/év ügyintézési díjnak, a beruházásnak a stádiumának és 

az engedményesek által vállaltak függvényébe, miközben a járadék 2,34 euró/nm/év az 5 évre 

kötött engedménybe adási szerződéseknek az esetében és 0,1-1,18 euró/nm/év a 49 évre 

kötötteknél. 

A 2019. évre tervezett összkiadások 2204 ezer lejes összegűek, kiadások, amelyek mint bruttó 

eredményt, 21 ezer lejes minimális profitot biztosítanak, illetve 1%-os nyereségi arány alatt. 

Mindamellett, hogy a tervezett működtetési kiadások csökkennek egy kicsit az előző évihez 

viszonyítva, 2247 ezer lejről 2018-ba 2194 ezer lejre 2019-be (2,4%-kal), a szerkezetben növekedés 

figyelhető meg a két nagy kiadási csoportban: 

- kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal, tervezett növekedés 40% 2019-ben a 2018. évi 

megvalósításokhoz viszonyítva (559 ezer lejről 2018-ba 837 ezer lejre 2019-be) és  

- kiadások a személyzettel, tervezett növekedés 49% 2019-ben a 2018. évi megvalósításokhoz 

viszonyítva (600 ezer lejről 2018-ba 897 ezer lejre 2019-be). 

Az első kiadási csoportra vonatkozóan, ”kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal”, a növekedések 

az első sorban azonosíthatóak ”kiadások a harmadik személy által végzett szolgáltatásokkal” 46. 

sor, a 2. Megalapozó mellékletben, amelyek 56%-kal nőnek (261 ezer lejről 2018-ba 407 ezer lejre 

2019-be). 

A személyzeti kiadások keretéből kitűnnek a fizetési kiadások, amelyek 35%-kal nőnek (411 ezer 

lejről 2018-ba 555 ezer lejre 2019-be), majd a bonuszok (ebédjegy, vakációs utalvány, ajándékjegy, 

stb.) 197,7%-os növekedés (43 ezer lejről 128 ezer lejre), valamint a megbízói szerződéssel 

kapcsolatos kiadásoknak a növekedése 51,7%-kal (128 ezer lejről 194 ezer lejre), a 

Vezetőtanácsnak az 1/01.02.2019. sz. Határozatával jóváhagyott igazgatói fizetés emelésének a 

következtébe. 

Jelentős kiadási költségeket jegyeznek az ”Egyéb működtetési kiadások” keretében (2. sz. 

Megalapozó melléklet 114. sor) 57,7%-os csökkenés 1041 ezer lejről 2018-ba 440 ezer lejre, 2019-
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re javasolt szint, amelyek teljes egészébe ”céltartalékok az ügyfelek követeléseivel kapcsolatba” 

bekezdésben találhatóak meg (2. sz. Megalapozó melléklet 125. sor). 

Ami a pénzügyi tevékenységet illeti, a 2018. év szintjén negatív mérleg állapítható meg, amikor 57 

ezer lej összegű pénzügyi jövedelmet jegyeztek (határidős banki betét kamatok, kedvező valuta 

árfolyam különbözetek) a 344 ezer lejes összegű pénzügyi kiadásokhoz viszonyítva (banki 

kezelési díjak, kedvezőtlen valuta árfolyam különbözetek). 

A 2019. évre pozitív pénzügyi mérleget prognosztizálnak, illetve 98 ezer lejes pénzügyi 

jövedelmek, 10 ezer lejes előre jelzett pénzügyi kiadásokhoz viszonyítva (kiadások a beruházási 

hitelekhez tartozó kamatokra vonatkozóan – 5 ezer lej és kiadások a beruházási hitelekhez tartozó 

valuta árfolyam különbözetekből – 5 ezer lej). 

A 2019. könyvelési évnek a bruttó eredménye, 21 ezer lejes profitra van tervezve, míg az 1000 

lejes kiadási mutató, a számításból született eredmény 990 lejes jövedelmek. 

A Társaság a 2018. év végén 3960 ezer lej összegű elmaradt hitelt jegyzett és javasolja azoknak a 

csökkentését a 2019. évbe a 3000 ezer lejes szintre. 

A 2-5 mellékletek, a költségvetést megalapozó melléklete, amint következnek: 

A 2. sz. megalapozó melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

pénzügyi mutatók részletezése”, megvalósítja a részletezését a jövedelmeknek, jövedelem 

kategóriák szerint és a kiadásoknak kiadási elemek szerint, összehasonlítva a 2017-es 

(megvalósított), 2018-as (jóváhagyott és megvalósított), a 2019., folyó év javaslataival.  

Ugyanakkor, leosztja negyedévekre a 2019. év javaslatait, a megjegyzéssel, hogy minden negyedév 

végén, az adatok összesítve vannak az év elejétől. 

A 3. megalapozó melléklet „Az összbevételek megvalósítási foka”, bemutatja az utolsó 2 év 

megvalósításának a módját, (2017 és 2018) a jóváhagyott költségvetésekkel szemben.  

Amint az előbb megmagyarázták, az elvárások feletti átlépése, az összjövedelmeknek és a 

működtetési jövedelmeknek, a 2017. és 2018. évekre, egyes konjunkturális jövedelmek iktatására 

alapozódott. 

A 4. megalapozó melléklet – „A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források”, 

megvalósít egy összehasonlítást a 2019. folyó év és az előző 2018. év beruházási programja között, 

a finanszírozási források megjelölésével és besorolásával. 

A mellékletből kitűnik, hogy a 2018. évben, a társaság saját forrásokat hozott létre, 160 ezer lej 

értékbe (amortizáció és földterület eladás), összeg, amelynek nagy részét a ”bekötőút” 

modernizálására költöttek (151 ezer lej) a különbözetből származó 9 ezer lejt felszerelésekre 

használták (professzionális fűnyíró gép). 

A 2019. évre javasolja a források létrehozását, ugyancsak amortizációból, 120 ezer lej értékbe, a 

következő beruházási célkitűzések lesznek megvalósítva: 

- profi fűnyíró gép:  5 ezer lej; 

- haszongépjármű: 18 ezer lej; 

- csúszásgátló anyagot szóró vontatott gép: 2 ezer lej; 

- 2 cellás áramátalakító állomás: 26 ezer lej; 
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- tűzriasztó központ adminisztratív épület: 23 ezer lej; 

- videó térfigyelő rendszer, legalább 16 infravörös kamera: 15 ezer lej; 

- darálós pumpa: 7 ezer lej; 

- számítás technikai felszerelés-modernizálás: 20 ezer lej (felszerelések); 

- weboldal: 2 ezer lej; 

- Mentor Program modernizálása: 2 ezer lej; 

Az utolsó megalapozó melléklet, az 5. melléklet „A bruttó eredmények javítására és az elmaradt 

kifizetések csökkentésére vonatkozó intézkedések”, célja, hogy tükrözze a haszon növelésének és a 

tartozásoknak időben való kifizetésének az érdekébe hozott intézkedéseknek a hatásait. 

Ennek értelmébe, a Társaság megbecsüli a jövedelmeknek a növekedését, a Parknak a tulajdonát 

képező földterületeknek az eladásával, 500 ezer lejes összegbe, pozitív hatású intézkedés, amely 

egyes kiadásnövekedéseket kompenzál (a közmű, javítási, felújítási, személyzeti áraknak a 

növekedésének a következtébe), melyeket 200 ezer lejre becsülnek, valamint egyes kockázati 

tartalékoknak a létrehozása, az ügyfelek kinnlevőségeivel szembe, 100 ezer lejes összegbe, oly 

módon, hogy 200 ezer lejes pozitív hatást jegyezzenek. 

A társaságnak nincsenek elmaradt kifizetései. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatott szakérveket, úgy értékeljük, hogy alávethető elemzésre és 

megvitatásra a mellékelt határozattervezet. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

9104/15.04.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 9100/15.04.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságának a szakjelentését, 

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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közokiratnak az elfogadására 

vonatkoznak, az utólag 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 rendtartás megerősítésére 

vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés ”a” betű és 6. cikkely (1) és (3) 

bekezdés, a jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, 

formátumának és struktúrájának jóváhagyására vonatkozó 3145/2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri 

Rendelet és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi közigazgatásra 

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

előírásai. 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetését, az utólag 

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 rendtartás megerősítésére vonatkozó 26/2013. 

sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) ”a” betű bekezdés előírásai szerint, megyei tanács határozattal 

hagyják jóvá. 

Alkalmazva a 26/2013. sz. Kormány Rendeletnek a 6. cikkely (1) és (3) bekezdést, a S.C. „Parc 

Industrial Mureş” S.A. bemutatta a Maros Megyei Tanácsnak, jóváhagyásra, a 2019. évi bevételi és 

kiadási költségvetését az (1) bekezdés által előírt határidőn belül, azaz ”45 napra az érvénybe 

lépésétől az állam éves költségvetési törvényének vagy, esetenként, a községek, a városok, a 

municípiumok, Bukarest municípiumnak a kerületeinek, a megyéknek és Bukarest 

municípiumnak a helyi költségvetésének a jóváhagyásától”. 
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A költségvetés javaslat, amelyet a 224/29.03.2019. sz. átirattal küldtek meg, a S.C. „Parc Industrial 

Mureş” S.A. Vezetőtanácsának az 9/29.03.2019. sz. Határozatával hagytak jóvá, a jövedelmi és 

kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és struktúrájának 

jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak 

megfelelően és 5 mellékletet tartalmaz. 

Hasonlóan, alkalmazva a Maros Megyei Tanácsnak a 43/2016. sz. Határozatát, amellyel Monica 

Mihaela Dohotariu asszonyt kinevezték a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a S.C. „Parc 

Industrial Mureş” S.A. Részvényeseinek a Nagy Gyűlésébe, a jelen határozattal felhatalmazzák őt 

azzal, hogy megszavazza a társaságnak a bevételi és kiadási költségvetését, amelyet a jelen 

határozattal jóváhagyásnak vetnek alá. 

A 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 6. Mellékletének a I. pont előírásainak 

értelmébe, a Maros Megyei Tanácsnak, a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. internetes oldalain és 

Maros Megyének a Hivatalos Közlönyében, a ”Bevételi és kiadási költségvetés” 1. sz. 

mellékletének, csak a folyó évre (2019) vonatkozó oszlopát teszik közzé, azaz ”Javaslatok a folyó 

évre”. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény, 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű és (2) bekezdés ”d” betű előírásai szerint,  

a Maros Megyei Tanács, a törvény szerint, a megye nevébe gyakorolja, a kereskedelmi 

társaságoknál és az önálló ügyvitelű vállalatoknál a tulajdonában levő részvényeknek megfelelő 

összes jogokat és kötelezettségeket. 

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

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

Törvény 81-82. cikkelyek, megerősítve a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 

2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet, teljesíti 

a törvényes feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros 

Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálatvezető 
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