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2022. március 24.-i 

36. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6854/17.03.2022 sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztályának a 

6894/18.03.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 6904/18.03.2022. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros megyei Ipari Park Rt. 162/16.03.2022. sz. átiratát és a Társaság 

Vezetőtanácsának, a 2022. évi bevételi és kiadási költségvetés jóváhagyására vonatkozó 

4/16.03.2022. sz. Határozatát, 

Tekintettel, az utólagosan 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 „c” betű, 6. cikkely (1) és (3) bekezdés 

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 előírásait, 

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: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megyei Ipari Park Rt. jövedelmi és kiadási költségvetését a 2022. 

évre, a következő 5 melléklet szerint: 

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

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

pénzügyi mutatók részletezése és azoknak a felosztása a negyedévekre” 

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

4. A 4. sz. megalapozó melléklet „A beruházási program, felszerelések és a finanszírozási 

források”; 

5. Az 5. sz. megalapozó melléklet „A bruttó eredmény javítására és az elmaradt kifizetések 

csökkentésére vonatkozó intézkedések”  
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2. cikkely Az 1-5-ös mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

3. cikkely Abban az esetben, amikor a végrehajtásban a jóváhagyott összjövedelmek túllépését 

vagy meg nem valósítását jegyzik, összkiadásokat végezhetnek az összjövedelmek 

megvalósításával arányosan, a jóváhagyott hatékonysági mutatók keretében.  

4. 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 

1-3 cikkelyei szerint. 

5. cikkely A 3818/30.12.2019. sz. Pénzügyminiszteri Rendelet I pontjának, 6. sz. mellékletének az 

előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, a Maros megyei Ipari Park Rt. internetes oldalain és 

Maros Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. melléklet „Bevételi és kiadási Költségvetés” a 

javaslatok/előírások folyó év (2022) oszlopát teszik közzé. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, Kedei 

Pál-Előd úrnak – a Részvényesek Nagygyűlésében képviselő és a Maros megyei Ipari Park Rt. 

részére, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

   

 

6854/17.03.2022. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros megyei Ipari Park Rt., beiktatta a megyei közhatóság székhelyén, a 162/16.03.2022. sz. 

átirattal megküldött dokumentációt, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 6756/17.03.2022. sz. alatt 

iktattak, a 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésnek a jóváhagyásának az érdekébe. 

A felettes hatóságnak a jóváhagyására javasolt 2022. évi bevételi és kiadási költségvetést, a Maros 

megyei Ipari Park Rt. Vezetőtanácsának a 4/16.03.2022. sz. Határozatával volt jóváhagyva. 

A társaság, a felettes hatóságtól kéri, a 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 

jóváhagyását, az utólagosan 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 szerint. 

A 2022. évi bevételi és kiadási költségvetés tervezetben, a társaság a 2022. évbe a jövedelmek 7%-

os növekedését tervezik a 2021. évhez viszonyítva, azaz 3.055 ezer lejre. Ez a növekedés a park 

rezidenseinek a rezsi költségeinek az újraszámlázásából származó jövedelemnövekedésből 

származik, megközelítőleg 78,64 %-kal a 2022. évbe, a 2021. évhez viszonyítva, az elektromos 

áram és a fűtési árak növekedésének a következtébe. A saját jövedelmek növekedését, a 

koncessziós szerződésekre, az érvényes adminisztratív szerződésekre és a véglegesítési folyamatban 

levő szerződésekre alapozzák, a kettő darab, egyenként megközelítőleg 5.000 nm-es földterületekre. 

A 2022. évre, a társaság 3.042 ezer lejes költségekkel számol, azaz 33%-os csökkenéssel a 2021. 

évhez viszonyítva. Az összköltségek csökkenése a 2021. évbe regisztrált konjunkturális 

költségeknek köszönhető. A 2022. évre a társaság, a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségek 

tetemes növekedését jelzi (63,22%), a fogyasztói árak átlag mutatójának (105,1%) és 2022. évbe, a 

2021. évhez viszonyítva, az energia és víz árainak 100,76%-kal való növekedése miatt. A 2022. 

évbe a személyzeti kiadások, a 2021. évbe megvalósítottak szintjén marad. 

A 2022. évbe, a társaság által megvalósítandó, becsült bruttó eredmény (profit) 13 ezer lej értékű, 

az üzleti forgalomnak a 0,42%-os profit rátája. A profit rátájának a csökkenése a 2022. évbe a rezsi 

költségek növekedése miatt történik, mindamellett, hogy a koncesszió díjakból származó 

jövedelmek a 2021. évi szintjén maradt.  

A 2022. évre, a társaság 212 ezer lejes összértékű költségeket tervez, amely a 2021. évbe 

megvalósított költségeknek az 50,35%-os csökkentése. A beruházások finanszírozási forrása 100%-

ban saját forrásokból származnak, azaz amortizálásokból.  
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Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, alátámasztva a (2) bekezdés „d” 

betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra, a Maros megyei Ipari Park Rt. 

2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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