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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

2019. augusztus 29.-i 
106. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és 
a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 
 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 21066/20.08.2019. sz. Jóváhagyási 
beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási 
osztály Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok 
véleményezését, 

Figyelembe véve, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 6364/12.08.2019. sz. 
átiratával megküldött dokumentációt, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 20.460/12.08.2019. sz. 
alatt iktattak, 

Tekintettel, az 5. Fejezet A repülőtereknek és légi társaságoknak nyújtott állami támogatásokra 
vonatkozó orientációk (2014/C99/03) 5. Fejezet, az évi maximum 200.000 utasforgalmú Romániai 
regionális repülőterek működtetési állami támogatási  ábrájának a jóváhagyására vonatkozó 
1259/05.03.2019. sz. Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelet, valamint 

Az utólag módosított, az egyes gazdasági egységek szintjén, ahol az állam vagy a közigazgatási 
területi egységek egyetlen vagy többségi részvényes vagy direkt vagy indirekt módon többségi 
részvényesek, a pénzügyi rendnek a megerősítésére vonatkozó 26/2013. sz. Kormányrendelet 4. 
cikkely (1) bekezdés, 6. cikkely (1) és (3) bekezdés és 10. cikkely (2) bekezdés a) és f) betű 
előírásaira, 

A bevételi és kiadási költségvetésnek, valamint azoknak a megalapozó mellékleteinek a formájának 
és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 
előírásainak a betartásával, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. 
cikkely (1) bekezdés a) betű, alátámasztva a (2) bekezdés d) betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés 
előírásai alapján,  

határoz: 

 

I. cikkely A ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási 
költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 2019. 
május 9.-i 49. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a következőképpen módosul: 

1. Az 1. cikkelyben az (1) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

”1. cikkely (1) Jóváhagyja a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. működtetésének  az 
állami támogatását a 2019. évre, 5.500 ezer lejes összegbe, a működtetésből származó 
hiánynak/veszteségnek a fedezésének az érdekébe”. 
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2. Az 1. sz. Melléklet ”Bevételi és kiadási költségvetés” (Az általános tevékenység költségvetése) 
módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve; 

3. A 2. sz. Megalapozó melléklet ”A bevételi és kiadási költségvetésben előírt gazdasági-pénzügyi 
mutatóknak a részletezése” módosul és a jelen határozat 2. sz. Mellékletével lesz helyettesítve; 

4. A 4. sz. Megalapozó melléklet ”A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források” 
módosul és a jelen határozat 3. sz. Mellékletével lesz helyettesítve;  

II. cikkely Az 1-3 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a 
”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-nak, amely felel a végrehajtásáért.  

IV. 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 javasolt kiigazítások/folyó évi javaslatok (2019) oszlopot teszik közzé, az 
utólag módosított 3145/2017. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. mellékletének 
az előírásai szerint. 
 

 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
 

Ellen jegyzi 
JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  21.066/20.08.2019 sz. 
VI/D/1 akta 
 
 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és 
a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei 
Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozó határozattervezethez 
 

A ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és kiadási költségvetésének és a 
működtetésének az állami támogatását, a Maros Megyei Tanácsnak a 49/09.05.2019. sz. 
Határozatával hagyták jóvá. 

A működtetési állami támogatásra jóváhagyott 4.800 ezer lej szintjéhez viszonyítva, a Vállalat kéri 
az összegeknek a kiegészítését 700 ezer lejes összeggel, a javakkal és a szolgáltatásokkal való 
kiadásoknak a növekedése által okozott hiánynak a fedezésére (+500 ezer lej) és a személyzeti 
kiadásokra (+200 ezer lej) szükséges összeg. 

A javak és szolgáltatások fejezetben, a 16%-os növelési javaslat (+500 ezer lej) az eredeti 
költségvetésben jóváhagyott összeghez viszonyítva, a vállalat a Megalapozó jegyzékben, elsősorban 
a készleteknek a felújításának a szükségességével és a fogyó anyagoknak a használatának a 
növekedésével indokolják, a forgalomnak a fejlődésének körülményei között, a működési 
biztonsági és közbiztonsági követelményeknek a betartásával. 

A Személyzeti kiadások fejezetben, 3,67%-os növelési javaslat (+200 ezer lej) a Vállalat a 
személyzetnek a fizetésének az előrelátható növekedésével indokolja, a kollektív 
munkaszerződésnek az újratárgyalásának a következtébe. A 2019. évre, 19%-os növekedésre 
várnak, az alkalmazási fizetés és a fizetési rácsba előírt minimális fizetés között, amely a Kollektív 
Munkaszerződésnek (CCM) a melléklete. 

Mindezen növekedésekkel, a Vállalatnál az alkalmazottra eső bruttó és nettó átlagfizetés továbbra is 
a gazdaságnak a bruttó és nettó fizetés alatt marad, több mint 20%-kal úgy országos szinten, mint 
Maros megyének a szintjén. 

Ami a beruházási tevékenységet illeti, a Vállalat egyes beruházási létesítményeknek a jövő évre 
való újra programozását javasolja (felszerelések és projekt tanulmányok) elsősorban a saját 
finanszírozási forrásoknak a hiánya miatt. Ezek szerint a Vállalat 424 ezer lejes hiány felöl 
informál, kérve a saját forrásoknak a csökkentését 564 ezer lejről 140 ezer lejre, amelyeket 
amortizációk alkotják. 

Ugyanakkor, ugyancsak a közalapoknak a szakaszának a keretében (11.860 ezer lej), a Vállalat 
javasol egyes pozitív értékű kiigazításokat, főleg azoknál a létesítményeknél, amelyek a licitálási 
folyamata alatt alul értékelődtek, valamint egyes új létesítményeknek a bejegyzését, amelyek 
szükségesek a 2019. évbe vagy el kell kezdeni őket az idén.  
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A Vállalatnak a kéréseihez viszonyítva, a tervezett saját jövedelmeknek folyamatosan tartásának 
körülményei között, a 2019. évi működtetési állami támogatás megnő 4.800 ezer lejről 5.500 ezer 
lejre, összeg, amely nem haladja meg a Vállalatnak a 2019. és a 2020. évre aktualizált, Üzleti 
tervében megalapozott működtetési hiányt. 

Ami tőke kiadásokat illeti, amit az előbb rámutattak, a megye költségvetéséből a kiutalások nem 
változnak meg. (kiutalások a költségvetésből = 11.860 ezer lej). 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, alátámasztva a (2) bekezdés „d” 
betű és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i Transilvania 
repülőtér Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami 
támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 
módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


