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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

2021. augusztus 26.-i 
130. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatra vonatkozó, egyes 
pénzügyi intézkedések meghatározásáról 

 
A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021.08.20.-i 22936. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 
Gazdasági igazgatóság – Gazdasági elemző és tanácsadó osztálynak a 2021.08.20.-i 23005. sz. 
szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 2021.08.20.-i 23031. sz. jelentését, valamint a 
szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a 2020.01.01.-2020.12.31.-es pénzügyi éve vonatkozó pénzügyi kimutatásokat és 
a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat által az 5487/28.07.2021. sz. 
átirattal megküldött igazoló okiratokat, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál a 20819/28.07.2021. 
sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnál a 
vállalatirányítás bevezetésére vonatkozó 2012.02.29.-i 25. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. 
sz. mellékletének a 13. cikkely (1) bekezdés előírásaira, 

Betartva: 

- a helyi érdekű, különleges jellegű repülőtéri önálló ügyvitelű vállalatok finanszírozására 
vonatkozó egyes intézkedések szabályozásáról szóló 61/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 

- 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, 

- az Európai Bizottság 2014/C99/03. sz. Közleménye – A repülőtereknek és a légitársaságoknak 
szánt állami támogatásokra vonatkozó irányelvek, 

- az állami támogatások terén az országos eljárásokra valamint a 21/1996. sz. Versengési törvény 
módosítására és kiegészítésére vonatkozó 77/2014. sz. Sürgősségi rendelet előírásait, 

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: 

 

1. cikkely Meghatározza, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. működtetési 
tevékenységére vonatkozó, 2020. évi felülkompenzálás értékét 123.982,63 lej értékbe. 

2. cikkely Meghatározza, a Vállalat feladatának az 1. cikkelyben előírt összegnek a 
visszaszolgáltatási kötelezettségét. 
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3. cikkely A jelen határozat közlésének a dátumától, 30 napos határidőn belül, a Vállalat 
Vezetőtanácsa bemutat egy részletes jelentést, amely magába foglalja az 1. cikkelyben előírt 
összegnek, a Maros Megyei Tanácsnak való visszajuttatását, 2 éves határidőn belül. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 
igazgatóságának és a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. részére, amely felel a 
végrehajtásáért. 

 

                                               
ELNÖK 

Péter Ferenc 
 

Ellen jegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   
 
22036/20.08.2021. sz. 
IX B/1 akta 
 

 
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vonatkozó, egyes pénzügyi intézkedések 
meghatározásáról szóló határozattervezethez 
 
Az 5487/28.07.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 20819/28.07.2021. sz. alatt 
iktattak, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., megküldte a Maros Megye 
költségvetéséből, 2020.01.01.-2020.12.31. között nyújtott állami támogatást képező összegeknek a 
könyvelésbe való beiktatását igazoló okiratokat. 
Tekintettel, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnál a 
vállalatirányítás bevezetésére vonatkozó 2012.02.29.-i 25. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. 
sz. mellékletének a 13. cikkely (1) bekezdés előírásaira és 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 17. cikkely előírásaira, 
megejtették a Vállalatnak, a  2020.01.01.-2020.12.31. között nyújtott állami segéljek ellenőrzését. 
A megyei közhatóság, a belföldi piaccal kompatibilis állami segélyt nyújthat, a Maros Megyei 
Tanács helyi költségvetéséből, a TFUE 107. cikkely (3) bekezdés és az Európai Bizottság 
2014/C99/03. sz. Közleménye, a repülőtereknek és a légitársaságoknak szánt állami támogatásokra 
vonatkozó irányelvek 5. Fejezet előírásai alapján, a repülőtéri tevékenységekből keletkezett 
működtetési hiányok fedezésére és a 2014/C99/03 CE 35. pont szerinti nem gazdasági 
tevékenységek által generált költségek kompenzálására. 
Ezért, az utólag módosított, 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 Határozattal, jóváhagytak átutalásokat a Maros 
Megyei Tanács helyi költségvetéséből, a Vállalat részére, 17.137 ezer lejes összértékbe, 
amelyekből: 
- 3.548 ezer lej, állami segély a működtetésre; 
- 2.152 ezer lej, összegek a repülési nem gazdasági tevékenységek finanszírozására (Biztonsági és 
repülésbiztonsági); 
- 11.437 ezer lej, állami segély a beruházásokra. 
A 2020.01.01.-2020.12.31.-es pénzügyi évre lezárt pénzügyi kimutatások elemzésének 
következtében, megállapították, hogy a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 
123.982,63 lejjel inkasszált többet, mint a pénzügyi hiány szintje, összeg, amelyet vissza kell 
szolgáltatnia a Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. évi működtetési tevékenységnek a 
felülkompenzálása címén. 
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Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a Marosvásárhely-i 
"Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vonatkozó, egyes pénzügyi intézkedések meghatározásáról szóló 
határozattervezetet. 
 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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