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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2017. október 26.-i 

___. számú HATÁROZAT 
A “Maros megyei Ipari Park” R.T. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 22510/23.10.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

engedélyeit, 

Figyelembe véve a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A 222/19.10.2017. sz. átiratában megfogalmazott 

kérelmét és a Társaság Igazgatói tanácsának a 9/23.10.2017. 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. cikkelyének (1) bekezdésének, 6. cikkelyének (1) és (3) bekezdésének, valamint 

a 10. cikkely (b) bekezdésének előírásaira, 

A jövedelmi és kiadási költségvetés, valamint annak a megalapozó mellékleteinek, formátumának és 

struktúrájának jóváhagyására vonatkozó 20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet 

előírásainak betartásával, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 43. cikkely (1) bekezdésnek, összevetve a sürgősségi eljárásra 

vonatkozó 98. cikkely, előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, a) betűje és (2) bekezdésének, d) betűjének és a 

97. cikkely előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A 2017. évi bevételi és kiadási 

költségvetésének elfogadására vonatkozó 32/30.03.2017. sz. Határozata módosul a következőképpen: 

1. Az 1. Melléklet ”A bevételi és kiadási költségvetés” (Az általános tevékenység költségvetése), 

módosul és a jelenhatározat 1. sz. Mellékletével helyettesítik. 

2. A 2. alátámasztó melléklet ”A bevételi és kiadási költségvetésben előírt gazdasági-pénzügyi mutatók 

részletezése és ezeknek az elosztása negyedévenként”, módosul és a jelenhatározat 2. sz. Mellékletével 

helyettesítik. 

II. cikkely Az 1 – 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 
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III. cikkely Abban az esetben, amikor a végrehajtásban a jóváhagyott összjövedelmek túllépését vagy 

nem megvalósítását jegyzik, végezhetnek összkiadásokat az összjövedelmek megvalósítási fokával 

arányosan, a jóváhagyott hatékonysági mutatókba való beilleszkedéssel. 

IV. cikkely Felhatalmazza Monica Dohotariu hölgyet, mint a Maros Megyei Tanácsot képviselő 

személyt a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A Részvényeseinek Nagygyűlésében, hogy megszavazza a 

Részvényesek Nagygyűlésén, a társaságnak, a jelen határozat 1-3 cikkelyei szerint kiigazított, 

jövedelmi és kiadási költségvetését. 

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

Részvényesek Nagygyűlésének képviselőjének és a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A-nak, amely felel 

a végrehajtásáért. 

VI. cikkely A Maros Megyei Tanács, a SC „ Parc Industrial Mureş S.A internetes oldalain és Maros 

Megye Hivatalos Közlönyében, csak az 1. mellékletet „Bevételi és kiadási költségvetés” teszik közzé, a 

Kiigazítási javaslatok/Kiigazítva folyó év (2017), az utólag módosított 20/2016. sz. Pénzügyminiszteri 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  22510/23.10.2017 sz. 

VI/D/2 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A “Maros megyei Ipari Park” R.T. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A Maros Megyei Tanács többségi részvényes a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.-ban (Maros 

megyei Ipari Park), társaság, amelyet 2003-ban alapítottak, a Maros Ipari Park infrastruktúrájának 

az ügyintézésének céljából, cél, amelyet a 2001. évi Phare Programon keresztül finanszíroztak, a 

RO 0101.03 összetevőjű Beruházási Pót Kedvezményben, a következő helyi tanácsokkal társulva: 

Nyárádtő, Kerelőszentpál, Radnot és Marosludas. 

A Társaság bevételi és kiadási költségvetése a 2017. évre, a többségi részvényes által, a 

32/30.03.2017. sz. MTH-tal volt jóváhagyva, amelyet a kiadási és bevételi költségvetésnek, 

valamint a megalapozó mellékleteinek, a formájának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 

20/07.01.2016. sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet rendelkezéseinek az értelmében dolgoztak ki. 

A Társaság a 222/19.10.2017. sz. átiratával, amelyet a 22223/20.10.2017. sz. alatt iktattak a Maros 

Megyei Tanácsnál, kérvényezi a folyó évi, bevételi és kiadási költségvetésnek a kiigazítását, a 

mellékelt alátámasztó dokumentáció szerint. 

Összefoglalva, a kérelmezett kiigazítás a bevételeknek, egy előrejelzett növekedését veszi célba, az 

évvégéig, 23,74 %-kal az eredetileg meg becsült szinthez viszonyítva. (1824 ezer lej az előrejelzett 

1474 ezer lejhez viszonyítva). A jövedelmek nőnek a működtetési tevékenységnél, főleg a 

“büntetések és késedelmi díjak”-ból befolyt összegeknek köszönhetően, 245 ezer lejes összeg, 

amelyet nem jeleztek előre a megvalósításra, az év eleji alátámasztásban. 

Ami a kiadásokat illeti, ezek nőnek 90 ezer lejjel (1439 ezer lejről 1529 ezer lejre), összeg, amelyet 

a javakkal és a szolgáltatásokkal való költségekre osztottak le, egyes szaktanulmányoknak a 

megvalósítására, a SC Parc Industrial Mureş SA területének a zónáinak a megállapítására, és a 

létező PUZ szerinti terjeszkedési zónára, amelyen új létesítményeket emelhetnek, oly módon, hogy 

ezek ne zavarják a repülőtérnek a CNS berendezéseinek a működését. 

Az 1. sz. Melléklet – Az általános tevékenység költségvetéséből, megállapítható, hogy a fent említett 

tanulmányi költségeken kívül, nem javasolnak behatásokat a többi kiadási kategóriába. 

A bevételeknek a kiadásokhoz viszonyított fokozott növekedésének következtében, a 2017. évi 

előrejelzett profitot megnövelik 35 ezer lejről 260 ezer lejre, hasonlóan javul a Kiadások 1000 lej 

összbevétel után, teljesítménymutató (54. sor), 976 lej/1000 lej jövedelemről 838 lej/1000 lej 

jövedelemre csökkenéssel. 

A javasolt költségvetés kiegészítések, az 1 Mellékletet – A bevételi és kiadási költségvetés (Az 

általános tevékenység költségvetése), valamint a 2. sz. Alátámasztó mellékletet – a Bevételi és 
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kiadási költségvetésben előírt gazdasági-pénzügyi mutatók részletezése és ezeknek az elosztása 

negyedévenként”, érintik. 

A fent bemutatott argumentumok értelmében, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a “Maros 

megyei Ipari Park” R.T. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 

határozattervezetet.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

AlinMărginean

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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