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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. június 24.-i 

99. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, 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 57/2021. sz. Maros 

Megyei Tanács határozat módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16738/18.06.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Gazdasági elemző és tanácsadó osztályának a 2021.06.18.-i 16787. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 2021.06.18.-i 16814. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által, a 2021.06.08.-i 4162. 

sz. átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a 2021.06.08.-i 15607. sz. alatt iktattak a Maros 

Megyei Tanácsnál, 

Tekintettel, 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 és 10. cikkely (2) bekezdés ”f” betű és (4) 

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, 

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, 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 2021. 

április 22.-i 57. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1-3 cikkelyei a következőképpen módosulnak: 

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

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

állami támogatását a 2021. évre, 4.728 ezer lejes értékbe, a működtetési tevékenységből származó 

hiánynak/veszteségnek a fedezésének az érdekébe.  
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(2) Jóváhagyja a repülési, nem gazdasági tevékenységek finanszírozási összegeit (Tűzoltó szolgálat 

– SSI, Védelmi szolgálat, Biztonsági szolgálat) 1.772 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 

kiadási költségvetésének a 2/a sz. Megalapozó melléklete szerint meghatározott szintek alapján, 

költségvetési kiutalásokból, havi hitel megnyitással.” 

2. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

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

a 2021. évre, a következő 5 melléklet szerint: 

1. Az 1/b sz. melléklet – Bevételi és kiadási Költségvetés; 

2. A 2/a sz. megalapozó melléklet – A jövedelmi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

pénzügyi mutatók részletezése és ezeknek felosztása negyedévekre; 

3. A 3. sz. megalapozó melléklet – Az összbevételek megvalósítási foka; 

4. A 4/b sz. megalapozó melléklet – A beruházási, felszerelési program és a finanszírozási források; 

5. A 5. sz. megalapozó melléklet – A bruttó eredmények javítására és az elmaradt kifizetések 

csökkentésére vonatkozó intézkedések. 

3. A 3. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

„Az 1/b, 2/a, 3, 4/b és 5 mellékletek a jelen határozat szerves részei.” 

II. cikkely A Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. internetes 

oldalain és Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1/b. 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. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 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 

 

 

16738/18.06.2021. sz.  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított, 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 57/2021. sz. Maros 

Megyei Tanács határozat módosításáról  

 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., a 4162/08.06.2021. sz. átirattal, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 15607/08.06.2021. sz. alatt iktattak, megküldte az utólag módosított, 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 57/2021. sz. Határozat előírásainak a módosítási 

kérelmének a dokumentációját. 

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

kiegészítések a következőkből állnak: 

a) A működtetési tevékenységre vonatkozó módosítások, 

- az utólag módosított 57/22.04.2021. sz. Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a működtetési 

tevékenység finanszírozására, a költségvetésből kiutalt összegek struktúrájának a módosítása, 

illetve a működtetési támogatás növelése 510 ezer lejjel és a nem gazdasági tevékenységek 

finanszírozási kompenzálásnak a csökkentése 510 ezer lejjel, 2.282 ezer lejről 1.772 ezer lejre. 

- a működtetési kiadások struktúrájának a módosítása, az 57/22.04.2021. sz. Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott volumen keretében, a jelen határozattervezet 1/b és 2/b mellékletei szerint. 

b) A beruházási tevékenységre vonatkozó módosítások, 

- a beruházási költségeknek a növelése 153 ezer lejjel, 10.446 ezer lejről 10.599 ezer lejre, 

növekedés, amelyet teljes egészében a Vállalat saját forrásaiból lesz finanszírozva. 

- a beruházási finanszírozási források struktúrájának a módosítása, illetve a saját finanszírozási 

forrásoknak a növelése 80 ezer lejről 233 ezer lejre és a költségvetésből kiutalt beruházások 

finanszírozási forrásainak a megőrzése 10.366 ezer lejes szinten, amelyet jóváhagytak az 

57/22.04.2021. sz. Megyei Tanács Határozattal, módosítottak a 77/27.05.2021. sz. Megyei Tanács 

Határozattal. 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. beruházásainak a finanszírozási forrásai és 

beruházási költségei be vannak mutatva a Vezetőtanácsnak a 27/07.06.2021. sz. Határozatával 

jóváhagyott Bevételi és kiadási költségvetés 4/b mellékletében. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, az utólag módosított, 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 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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