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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. október 21.-i 

157. 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 2021.10.15.-i 28406. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Gazdasági elemző és tanácsadó osztályának a 2021.10.15.-i 28502. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 2021.10.15.-i 28563. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat által, a 

7137/13.10.2021. sz. átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a 28169/13.10.2021. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint Vezetőtanácsnak a 43/13.10.2021. sz. Határozatát,  

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 a következőképpen módosul: 

1. Az 1. cikkely (1) és (2) bekezdések módosulnak és a következő lesz a tartalmuk: 

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

állami támogatását a 2021. évre, 5.000 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) 2.165 ezer lej értékbe.” 

2. Az 1/c sz. melléklet – Bevételi és kiadási költségvetés módosul és az 1/d melléklettel lesz 

helyettesítve. 

3. A 2/b sz. melléklet – A jövedelmi költségvetésben szerepelő, gazdasági-pénzügyi mutatók 

részletezése és a 2021-es időszak prognózisa, módosul és a 2/c melléklettel lesz helyettesítve. 

4. A 4/b melléklet – A beruházási, felszerelési és finanszírozási források program módosul és a 4/c 

melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1/c, 2/c és 4/c mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. 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. 

IV. 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 

 

 

28406/15.10.2021. sz.  

IX B/1 akta 

 

 

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 7137/13.10.2021. sz. átirattal, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 28169/13.10.2021. 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 bemutatott megalapozó jegyzék és a jövedelmi és kiadási költségvetés szerint, a kérvényezett 

kiigazítások a következőkből tevődnek össze: 

a) A működési tevékenységre vonatkozó módosítások, 

- az utólag módosított 57/22.04.2021. sz. Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott szakasz 

keretében, a működtetési tevékenységek finanszírozására, a költségvetésből leosztott összegek 

szerkezetének a módosítása, azaz a működtetési segély 984 ezer lejjel való csökkentése, 5.984 ezer 

lejről 5.000 lejre és a nem gazdasági tevékenységek finanszírozására szánt kompenzálásnak a 

növelése 984 ezer lejjel 1.181 ezer lejről 2.165 ezer lejre, a repülőtéri biztonsági szolgálatok becsült 

költségeinek, a mentő és tűzoltó szolgálatok költségeinek és az orvosi asszisztencia szolgáltatásra 

vonatkozó költségek növekedése miatt, költségek amelyek az állam felelősségei közé tartóznak, 

mivel a Vállalat szintjén végzett nem gazdasági tevékenységnek tekintik. 

- az utólag módosított 57/22.04.2021. sz. Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott szakasz 

keretében, a bevételi és kiadási szerkezetnek a módosítása, a jelen határozattervezet 1/d és a 2/c sz. 

mellékletei szerint. 

b) A beruházási tevékenységre vonatkozó módosítások, 

- az utólag módosított 57/22.04.2021. sz. Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott szakasz 

keretében, a beruházásoknak a finanszírozási forrásainak a szerkezetének a módosítása, azaz a saját 

finanszírozási források növelése 233 ezer lejről 323 ezer lejre és a költségvetésből jövő 

leosztásokból származó beruházási finanszírozási források csökkentése 10.366 ezer lejről 10.276 

ezer lejre. 

- az utólag módosított 57/22.04.2021. sz. Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott szakasz 

keretében, a beruházási költségek szerkezetének a módosítása, a jelen határozattervezet 4/c 

melléklete szerint. 
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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 

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

módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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