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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. április 22.-i 

57. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, 

a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási 

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10334/16.04.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonügyi, közszolgálati és vállalat irányítási osztályának a 

10464/16.04.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 10497/16.04.2021. sz. jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által, a 2.667/13.04.2021. sz. 

átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a 10.026/13.04.2021. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

Tekintettel, az utólag módosított, 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 gazdasági egységeknek a bevételi és kiadási költségvetésének, valamint annak a megalapozó 

mellékleteinek, a formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3818/30.12.2019. sz. 

Közpénzügyi Miniszteri Rendelet előírásainak betartásával, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. 

cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve (2) bekezdés ”d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

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

állami támogatását a 2021. évre, 4.218 ezer lejes értékbe, a működtetési tevékenységből származó 

hiánynak/veszteségnek a fedezésének az érdekébe.  

(2) Jóváhagyja a repülési, nem gazdasági tevékenységek finanszírozási összegeit (Tűzoltó szolgálat 

– SSI, Védelmi szolgálat, Biztonsági szolgálat) 2.282 ezer lej értékbe. 

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

működtetési támogatásokat, negyedévenkénti részletekbe fogják kiutalni, a Vállalat bevételi és 
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kiadási költségvetésének a 2. sz. Megalapozó melléklete szerint meghatározott szintek alapján, 

költségvetési kiutalásokból, havi hitel megnyitással. 

megküldeni, a  tevékenységet érintő, fizetés természetű (fizetések és jutalékok) kiadásokat. (2. 

Megalapozó melléklet 86. sor, „A bevételi és kiadási költségvetésben előírt gazdasági-pénzügyi 

mutatóknak a részletezése és azoknak az elosztása negyedévenként”). 

2. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. bevételi és kiadási 

költségvetését a 2021. évre, a következő 5 melléklet szerint: 

1. 1. sz. melléklet „Bevételi és kiadási Költségvetés”; 

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

pénzügyi mutatók részletezése és ezeknek felosztása negyedévekre”; 

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

4. 4. sz. megalapozó melléklet „A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források”; 

5. 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 (2021) előírásai oszlopot teszik közzé, a 3818/30.12.2019. sz. 

Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 6. sz. mellékletének az I. pontjának, előírásai szerint. 

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

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, amely felel a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

10334/16.04.2021. sz.  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, 

a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási 

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., megküldte a megyei közhatóságnak a 

székhelyére, a 2.667/13.04.2021. sz. átirattal benyújtott dokumentációt, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 10.026/13.04.2021. sz. alatt iktattak, a 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a 

nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási 

költségvetésének, a jóváhagyásának az érdekébe. 

A kérésnek a jogi alapja, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 1259/05.03.2019. 

sz. Rendelettel elfogadott, a Románia azon regionális repülőtereinek, amelyeknek a maximális 

forgalmuk 200.000 utas évente, egy működési állami támogatásnak a sémája, séma, amelynek az 

eredeti 2 éves idejét (2019 és 2020) meghosszabbították 2023-as évig. A támogatási sémát 6 

regionális repülőtérnek, mint haszonélvezőknek becsülték meg, ezek között a „Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére is. 

A 2021. évi Üzleti tervben, a Vállalat 4.218 ezer lejes működtetési hiányt alapozott, összeg, amelyet 

a 2021.04.13.-i 16. sz. Vezetőtanács Határozattal jóváhagyott és a Maros Megyei Tanácsnak 

felterjesztett, bevételi és kiadási költségvetés tervezetbe is átvettek. 

A Vállalat a megküldött dokumentációban, azzal indokol, hogy a támogatásnak a hiányába, nem 

tudja fedezni a működési kiadásokat, a saját jövedelmek, a működési kiadásoknak csak a felét 

finanszírozzák. 

Az elmúlt 2 év folyamán az utas forgalom 200.000 utas alatt volt (a 2019. évbe: 179.072 utas; a 

2020. évbe 88.770 utas), az utolsó évet nagyon befolyásolta az egészségügyi krízis.  

Mivel az utóbbi 2 évre kiszámított utas szám, átlagosan 200.000 utas alatt van, a „Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., kaphat a 2021. évbe is működtetési támogatást. 

Az aktualizált Üzleti tervhez mellékelt Forgalom előre jelzés szerint, a 2021. évre, a repülőtérnek a 

megbecsült forgalma, 96.660 utas, érezhetően több mint az előző évbe. 

A működtetési állami támogatáson kívül, a jelen határozattal jóváhagyják, az állam kötelezettségét 

képező, repülési tevékenységek működtetéséhez szükséges összegeket is, azaz: Tűzoltó szolgálat – 

SSI, Védelmi szolgálat, Biztonsági szolgálat. 

Ezekre a tevékenységekre, a vállalat 2.282 ezer lejes összeget kér. 

A bevételi és kiadási költségvetés keretében, az előző évhez (2020) hasonlítva, egy új, a 

világjárvány által befolyásolt évbe, a Vállalat Személyzeti kiadásai relatíve konstansok maradnak, 
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(kis növekedések a bonuszok esetében, az ebédjegyek egységes összegének beütemezett 

növekedésének a következtébe). 

Nagyobb növekedést, a „más működtetési kiadások” esetében jegyeznek, fejezet, amelybe a Vállalat 

bejegyezte az 1.138 ezer lejes költséget, amely magán személyeknek járó, egy földterület (a 

repülőtér területén található) perének a keretében, jogerős bírói határozattal meghatározott 

kártérítést képezi. 

A Beruházási tevékenységeknél, a 2021. évre előírt 11.962 ezer lejes összegből, 11.882 ezer lej 

(99,3%) a megye költségvetéséből kiutalt összeg, a 80 ezer lejes különbözetet a saját forrásokból 

fedezik (amortizáció). 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 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., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési 

tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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