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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. augusztus 27.-i 

130. 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 22418/21.08.2020 sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztálynak a 

22.524/21.08.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 22526/21.08.2020. sz. jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által a 6343/21.08.2020. sz. 

átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 22461/21.08.2020. sz. 

alatt iktattak, valamint a Vezetőtanácsnak az 56/21.08.2020. sz. Határozatát, 

Tekintettel, A repülőtereknek és a légitársaságoknak szánt állami támogatásokra vonatkozó 

tájékoztatók (2014/C99/03), 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) bekezdés és a 10. cikkely (2) 

bekezdés a) betű és (4) bekezdés előírásaira, 

A gazdasági egységek, jövedelmi és kiadási költségvetésének, valamint annak a megalapozó 

mellékleteinek, formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3.818/30.12.2019. sz. 

Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak betartásával, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet, 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 a 

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

következőképpen módosul: 
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1. A határozat címe módosul és a következő lesz a tartalma: „A működtetési állami támogatásnak, a 

repülési nem gazdasági tevékenységek finanszírozási összegeknek és a Marosvásárhely-i 

"Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozat”. 

2. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

(1) Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. működtetésének az állami 

támogatását a 2020. évre, 3494,66 ezer lejes értékbe, a működtetési tevékenységből származó 

hiánynak/veszteségnek a fedezésének az érdekébe.  

(2) Jóváhagyja, a repülési nem gazdasági tevékenységek (tűzoltó-SSI, Felügyeleti, Biztonsági 

szolgálat) finanszírozásának az összegeit, a 2020. évre, 2.205,34 ezer lej értékbe. 

(3) Az (1) és (2) bekezdések által előírt működtetési állami támogatást és a repülési nem gazdasági 

tevékenységek finanszírozási összegeit, negyedévenkénti részletekbe fogják kifizetni, a Vállalat 

bevételi és kiadási költségvetéséhez mellékelt 2. sz. megalapozó mellékletben meghatározott 

szintek szerint, költségvetési kiutalásokból, havi hitelvonalak megnyitásával. 

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

helyettesítve. 

4. A 2/a megalapozási melléklet „A jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

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

lesz helyettesítve. 

5. A 4. sz. megalapozási melléklet ”Beruházási program, felszerelések és finanszírozási források” 

módosul és a 4/a melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1/b, 2/b és 4/a 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/b 

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

oszlop 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 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

22418/21.08.2020. sz.  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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

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

Megyei Tanács Határozat módosításáról 

 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér", megküldte a 6343/21.08.2020. sz. átirattal, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 22.461/21.08.2020. sz. alatt iktattak, az utólag módosított, 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. Határozat 

előírásainak a módosítási kérelmének a dokumentációját. 

A bemutatott Megalapozási jegyzék és a bevételi és kiadási költségvetés mellékletei szerint, a kért 

módosítások, a működési tevékenységnek, a megye költségvetéséből kiutalt összegeknek, a 

jövedelmek keretében, 500 ezer lejjel való növekedéséből állnak, abban a kontextusban, hogy a 

jelenlegi „Covid 19” krízis miatt, a saját jövedelmek csökkennek, az utasforgalom csökkenésével 

arányosan. 

Másrészt pedig, a Vállalat elvégzi, a megye költségvetéséből származó 5.700 ezer lejes összegű 

átutalásoknak a felosztását rendeltetésük szerint: 

- 3.494,66 ezer lej, működtetési állami támogatás, a (repülési) működtetési tevékenység által 

regisztrált hiány/veszteség fedezésének az érdekébe és 

- 2.205,34 ezer lej, a repülési, nem gazdasági tevékenységek finanszírozását képező összegek 

(tűzoltó-SSI, Felügyeleti, Biztonsági szolgálat), tevékenységek, amelyek az állam 

feladatkörébe tartoznak, a saját hivatalos feladatainak, közhatóság minőségbe való 

gyakorlásában. Ezeket közalapokból finanszírozzák, de a kiutalt összegek nem minősülnek 

állami támogatásnak. 

A beruházási tevékenységnél, a Vállalat javasolja a kiutalt összegeknek a csökkentését, 340 ezer 

lejjel, amelyekből 147 ezer lej költségvetési kiutalások. 

A regisztrált megtakarításokból, amelyeket 1.666,1 ezer lejre becsültek, leginkább a közbeszerzési 

folyamatban valósítottak meg, a Vállalat javasolja, hogy az 1.325 ezer lejes összeg, új 

létesítményeknek a beruházási listára való felvételére legyenek felhasználva, amelyek a 

világjárvány kontextusában, a szigorított felügyeleti és biztonsági intézkedések új helyzete által 

váltak szükségessé. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatásra 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

megerősítve a (2) bekezdés d) betű által és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási 
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költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 34/2020. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítását. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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