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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

143. számú HATÁROZAT 

A Maros Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 

2021.05.27.-i 86. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021.09.16.-i 25607. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztályának a 

2021.09.16.-i 25672. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 2021.09.16.-i 25708. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Ipari Park Rt. által, a 396/02.09.2021. sz. átirattal megküldött 

dokumentációt, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 24400/03.09.2021. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységeknél, ahol az állam 

vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy közvetlen, vagy 

közvetett 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 10. 

cikkely (2) bekezdés ”f” betű előírásaira, 

Betartva, a gazdasági egységeknek, a bevételi és kiadási költségvetéseinek, valamint azoknak a 

megalapozó mellékleteinek, a formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 

3818/30.12.2019. sz. Közpénzügy Miniszteri Rendelet és a 2021. évi állami költségvetési törvény – 

15/08.03.2021. sz. Törvény 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 előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Maros Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó 2021. május 27.-i 86. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen módosul: 

1. Az 1. sz. melléklet – Bevételi és kiadási Költségvetés, módosul és az 1/a melléklettel lesz 

helyettesítve. 

2. A 2. sz. – A jövedelmi költségvetésben szerepelő gazdasági-pénzügyi mutatók részletezése és a 

2021. évi prognózis, módosul és a 2/a melléklettel lesz helyettesítve. 

3. A 4. sz. melléklet – A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források, módosul és a 

4/a melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1/a, 2/a és 4/a mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 
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III. cikkely Felhatalmazza Kedei Pál-Előd urat, mint a Maros Megyei Tanácsot képviselő személyt 

a Maros megyei Ipari Park Rt. Részvényeseinek Nagygyűlésében, hogy megszavazza a 

Részvényesek Nagygyűlésén, a társaság jövedelmi és kiadási költségvetését, amelyet jóváhagytak a 

jelen határozat I. és II. cikkelyei szerint. 

IV. cikkely A Maros Megyei Tanács, a Maros megyei Ipari Park Rt. internetes oldalain és Maros 

Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási Költségvetés” teszik 

közzé, a Javaslatok/Jóváhagyott folyó év (2021), az utólag módosított 3818/30.12.2019. sz. 

Pénzügyminiszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. mellékleteinek az előírásai szerint. 

V. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával és a Maros Ipari Park Rt. részére, amely felelni fog a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

   

 

25607/16.09.2021. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 

2021.05.27.-i 86. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról 

 

A 396/02.09.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 24400/03.09.2021. sz. alatt 

iktattak, a Maros Ipari Park Rt., kéri a Maros Megyei Tanácstól, mint többségi részvényestől, a 

2021. évi bevételi és kiadási költségvetés kiigazításának a jóváhagyását, a Maros megyei Ipari Park 

Rt. Vezetőtanácsának a 2021.09.02.-i 23. sz. Határozata szerint. 

A költségvetés tervezetnek és a 325/01.09.2021. sz. Megalapozó jegyzékének az elemzéséből 

kitűnik, hogy a kért költségvetés kiigazítás érinti úgy a működési tevékenységet, mint a beruházási 

tevékenységet. 

Összegezve, a működési tevékenységre vonatkozó kért kiigazítások, a társaság összjövedelmeinek 

a növekedését érinti 390 ezer lejjel, illetve 17,22%-kal, 2.271 ezer lejről 2.661 ezer lejre és az 

összköltségek növekedését, 315 ezer lejjel, illetve 15,40%-kal, 2.045 ezer lejről 2.630 ezer lejre. A 

javasolt kiigazítás következtébe, a társaság bruttó profitjának a növekedését jelzik 75 ezer lejjel, 

illetve 33,18%-kal, 226 ezer lejről 301 ezer lejre. 

Ami a beruházási kiadásokat illeti, azok a Maros Megyei Tanácsnak a 86/27.05.2021. sz. 

Határozatával jóváhagyott szinten maradnak, azaz 783 ezer lej összegbe, a kért kiigazítás a Maros 

Megyei Tanácsnak a 86/27.05.2021. sz. Határozatának a 4. sz. mellékletébe előírt beruházási 

létesítmények szerkezetének az értékeinek a módosulására fog hatni, a társaságnak a 2021. évi 

szükségleteinek az átgondolásának a következtébe 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Ipari Park Rt. 

2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 2021.05.27.-i 86. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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