MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. május 9.-i
49. számú HATÁROZAT
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének
és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10662/07.05.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a Vagyonügyi, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztályának a szakjelentését, a
Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által, a 3167/19.04.2019. sz.
átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a 9708/23.04.2019. sz. alatt iktattak a Maros Megyei
Tanácsnál, valamint a Vállalatnak a 3292/25.04.2019. sz. átiratát, amelyet a 10098/25.04.2019. sz.
alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál,
Tekintettel, a Románia azon regionális repülőtereinek, amelyeknek a maximális forgalmuk 200.000
utas évente, egy működési állami támogatási sémának országos szinten való elfogadására
vonatkozó 1259/05.03.2019. sz. Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumi (MDRAP)
Rendelet előírásaira,
Figyelembe véve, az utólag 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. cikkely (1) bekezdés, 6. cikkely (1) és (3) bekezdés
rendelkezéseit,
A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának
és szerkezetének jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet
előírásainak betartásával,
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 (1) Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. a működtetésének az
állami támogatását a 2019. évre, 4.800 ezer lejes összegbe, a működtetésből származó
hiánynak/veszteségnek a fedezésének az érdekébe.
2. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és kiadási
költségvetését a 2019. évre, a következő 5 melléklet szerint:
1. sz. melléklet „Bevételi és kiadási Költségvetés” (az általános tevékenységi költségvetés);
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2. sz. megalapozó melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-pénzügyi
mutatók részletezése és ezeknek felosztása negyedévekre”;
3. sz. megalapozó melléklet „Az összbevételek megvalósítási foka”;
4. sz. megalapozó melléklet „A beruházási program, felszerelések és a finanszírozási források”;
5. sz. megalapozó melléklet „A bruttó eredmények javítására és az elmaradt kifizetések
csökkentésére vonatkozó intézkedések”
3. cikkely Az 1-5-ös mellékletek szerves részei a jelen határozatnak.
4. cikkely A Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. internetes
oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási
költségvetés”, a javaslatok/folyó év (2019) előírásai oszlopot teszik közzé, az utólag módosított
3145/2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. mellékletének az előírásai
szerint.
5. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, a
Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, amely felel a
végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
10662/07.05.2019. sz.
INDOKOLÁS
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének
és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadásáról szóló határozattervezethez
A Románia azon regionális repülőtereinek, amelyeknek a maximális forgalmuk 200.000 utas
évente, egy működési állami támogatási sémának országos szinten való elfogadásának a
kontextusában (Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 1259/05.03.2019. sz.
Rendelete), a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., amely a Maros Megyei Tanácsnak
van alárendelve, a megyei közhatóságtól kérvényezi egy működési állami támogatásnak a nyújtását,
az elkönyvelt, a működtetésből származó hiánynak/veszteségnek a fedezésének az érdekébe.
Ennek az értelmében, a Vállalat megküldött egy Üzleti Tervet, amelyből a megbecsült forgalom
alapján, a 2019. és 2020. években a repülőtér nem fogja elérni a 200.000 utast, ezért köztámogatásra
szorul, amelyet a megye költségvetéséből lehet nyújtani, mivel azon megyéknek, amelyeknek a
megyei tanácsaiknak az alárendeltségükben repülőterek találhatók, támogatás szolgáltatói
minőségük van.
A 2019. évi Üzleti terv által előírt 5500 ezer lejes összeghez viszonyítva, a bevételi és kiadási
költségvetés javaslatban 4800 ezer lejes összeget kérvényeznek, mint minimális működési
támogatást. az összeget a Vállalatnak, negyedéves részletekbe adják, költségvetési kiutalásokként,
havi hitelnyitásokként.
Ezek szerint, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., kéri a megyei közhatóságtól, a
2019. évi bevételi és kiadási költségvetésnek a jóváhagyását is, a Vállalat Igazgató tanácsának a
19/18.04.2019. sz. Határozatának az alapján.
A folyó tevékenység keretében, ebben az évben az összbevételeknek a 35%-os növekedését
javasolják (beleértve a megye költségvetéséből való átutalást is) összehasonlítva az előző évnek a
bevételeivel. (9950 ezer lej, a 7384 ezer lejhez viszonyítva), az utasforgalom megbecsült
növekedésének a következtébe, amelyet újraindítottak, a mozgó felületeken végzett általános
javításoknak a befejezésekor, az elmúlt évnek a II. félévébe.
A 9950 ezer lejes összegű összjövedelmek szerkezetének részét képező 4800 ezer lejes működési
állami támogatás a megye költségvetéséből, a jövedelmeknek majdnem a felét teszi ki (48,2%),
anélkül, hogy figyelembe vennék a beruházási tevékenységet.
A 2019. évi előrejelzett jövedelmek 153034 megbecsült utasforgalomra alapozódnak, igazolva a
tényt, hogy a Transilvania repülőtérre jelenleg alkalmazható a 200000 utasnál kisebb forgalmú
repülőtereknek a működési támogatási sémája.
Ami a kiadásokat illeti, megfigyelhető azoknak a növekedése, arányosan a tevékenység
mennyiségének a növekedésével, főleg a javakkal és a szolgáltatásokkal való kiadásoké (több mint
70%-kal), de a személyzeti kiadásokkal is (+32%), egyes új személyeknek az elfoglalatlan levő
helyekre való alkalmazásával, de az országos gazdaságnak a szintjén, az alkalmazottakként a havi
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/2

átlag jövedelem különbségeknek a csökkentésének az érdekébe, az alkalmazottankénti havi átlag
jövedelemnek a növekedésével is (+23%).
A beruházási tevékenységnél, a 12.424 ezer lejes teljes összegből, 11860 ezer lej a megye
költségvetéséből való kiutalást képezi (95,5%), az 564 ezer lejes különbözetet a Vállalat által
megszabott biztonsági díjból és más saját forrásokból fedezik.
A fennebbemlített érvek értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetet.

ELNÖK,
Péter Ferenc
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