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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. május 28.-i 

79. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13786/27.05.2020 sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztálynak a 

13796/27.05.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 13808/27.05.2020. sz. jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által a 3702/22.05.2020. sz. 

átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 13.302/22.05.2020. sz. 

alatt iktattak, valamint a Vezetőtanácsnak a 36/22.05.2020. sz. Határozatát, 

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,  

Valamint 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) és a 10. cikkely (2) bekezdés a) 

betű és (4) bekezdés előírásaira, 

A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának 

és szerkezetének jóváhagyására vonatkozó 3818/30.12.2019. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 

előírásainak betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely (8) bekezdés, 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

megerősítve a (2) bekezdés ”d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 

2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az 

elfogadására vonatkozó 2020. március 10.-i 34. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a 

következőképpen módosul: 

1. Az 1. cikkelyben módosul az (1) és (3) bekezdés, amelyeknek a következő lesz a tartalmuk: 
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”1. cikkely (1) Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. a működtetésének 

az állami támogatását a 2020. évre, 5.200 ezer lejes értékbe, a működtetési tevékenységből 

származó hiánynak/veszteségnek a fedezésének az érdekébe.  

 (3) A működtetési támogatásokból, ki fogják tudni fizetni, a fizetés természetű (fizetések és 

jutalékok) kiadásokat 5000 ezer lejes nagyságrendbe (2. Megalapozó melléklet 86. sor, „A bevételi 

és kiadási költségvetésben előírt gazdasági-pénzügyi mutatóknak a részletezése és azoknak az 

elosztása negyedévenként”) és kiadások javakra és szolgáltatásokra 200 ezer lejre, a ”Covid-19” 

krízis rendkívüli intézkedések kiadásainak a fedezésére (2. sz. megalapozási melléklet „A 

jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-pénzügyi mutatók részletezése és 

ezeknek felosztása negyedévekre”). 

2. Az 1. sz. melléklet ”A jövedelmi és kiadási költségvetés” módosul és az 1/a melléklettel lesz 

helyettesítve. 

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

pénzügyi mutatók részletezése és ezeknek felosztása negyedévekre” módosul és a 2/a melléklettel 

lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1/a és 2/a sz. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

III. cikkely A 3818/30.12.2019. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. 

mellékletének az előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Ö.Ü.V. internetes oldalain és Maros Megyének a Hivatalos Közlönyében, csak az 1/a 

melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetés”, a kiigazítási javaslatok/folyó évi kiigazítás (2020) 

lesz közzé téve. 

IV. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

„Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére, amely felni fog a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

 

 

13786/27.05.2020. sz.  

  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat módosításáról 

 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., a 3702/22.05.2020. sz. átirattal, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 13.302/22.05.2020. sz. alatt iktattak, megküldte a működtetési 

támogatásnak a kiegészítésének a dokumentációját, 200 ezer lejjel, a személyzet és az utasok 

védelmének a biztosításáért végzett szükséges új kiadások finanszírozásának az érdekébe, a „Covid-

19” járvány kontextusában. 

Figyelembe véve, hogy a Vállalat saját jövedelmei az elmúlt 2 hónapba csökkentek, a repülőtér 

ezzel magyarázza, hogy nem tudja a fedezni az új kiadásokat a saját jövedelmeiből: mint a 

védőfelszerelés a személyzet részére, fertőtlenítő szerek a felületekre, a személyzet és az utasok 

részére, valamint a sátrak bérelése a biztonsági feltételeknek a betartásával. 

A jövedelmi és kiadási költségvetésnek kiigazítási javaslatát, a Vállalat Vezetőtanácsának, a folyó 

év május 22.-i 36. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

Ebben a kontextusban, a megyei közhatóság által nyújtott működtetési állami támogatás nőni fog 

5.000 ezer lejről 5.200 ezer lejre, a különbözeti 200 ezer lejt a Vállalat bevételi és kiadási 

költségvetésének a „Javak és szolgáltatások” fejezet kiadásaira adják. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely (8) bekezdés, 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

megerősítve a (2) bekezdés d) betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és 

a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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