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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2017. december 21.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27748/18.12.2017. sz. Indokolását, a Vagyonkezelési, 

Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a “Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. kérését a 81018/15.12.2017. 

sz. átiratból, amelyet a 27710/15.12.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és a Vállalat 

Igazgató tanácsának a 42/14.12.2017. sz. Határozatát, 

Tekintettel, az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes gazdasági egységek szintjén, ahol az 

állam vagy a közigazgatási-területi egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt, 

vagy indirekt módon többségi részesedés tulajdonosai, a pénzügyi rendtartásnak a megerősítésére 

vonatkozó 26/2013. sz. Kormány Rendelet 4. cikkely (1) bekezdés, 6. cikkelyének (1) és (3) 

bekezdésének, valamint a 10. cikkely (2) bekezdésének f) betűjének 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, 

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, 

valamint a 97. cikkely előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV 2017. évi 

jövedelmi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 33/30.03.2017. sz. Határozata a 

Maros Megyei Tanácsnak, módosul a következőképpen: 

1. Az 1. sz. Melléklet ”Bevételi és kiadási költségvetés” (az általános tevékenység költségvetése) 

módosul és a jelen határozat 1. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

2. - A 2. sz. Megalapozó melléklet “A bevételi és kiadási költségvetésben szerepelő gazdasági-

pénzügyi mutatóknak a részletezése és azoknak a negyedévenkénti leosztása” módosul és a jelen 

határozat 2. sz. Mellékletével lesz helyettesítve. 

II. cikkely Az 1 és 2 Mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és 

a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” ÖÜV-tal, amely felel a végrehajtásáért. 
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IV. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán, az 1. sz. ”Bevételi és kiadási 

költségvetés” mellékletnek csak a javaslatok/előírt kiigazítás folyó évre (2017), a Pénzügyminiszter 

20/2016. sz. Rendeletének 6. sz. Mellékletének I pontjának az előírásai szerint,  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27748/18.12.2017. sz.  

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A “Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vezetősége, a Maros Megyei Tanácstól 

kérvényez egy újabb kiigazítást a folyó év bevételi és kiadási költségvetését illetően. 

Az Igazgató Tanácsnak a 42/14.12.2017. sz. Határozata alapján javasolt kiigazítás, a működtetési 

tevékenységet érinti, egyes összegeknek az újrahelyezésével, úgy a bevételeknél, mint a 

kiadásoknál, anélkül, hogy módosítaná a teljes költségvetést, 7188 ezer lej értékbe, amelyből 

átutalások a megye költségvetéséből, 5760 ezer lej. 

A saját jövedelmek összetételében való egyes módosítások mellett (növekedések és csökkenések 

egyes jövedelem típusoknál, esetenként), újrahelyezések vannak a működtetési kiadások fejezeténél, 

mégpedig, könnyű növekedés a ”javak és szolgáltatások” fejezetben, egyidejűleg a ”kiadások a 

személyzettel” fejezetben való csökkenéssel, az Igazgató Tanácsnak a 31/26.09.2017. sz. 

Határozatának az alkalmazásának következtébe csökkentett kiadások, amellyel jóváhagyták a 

tevékenységnek az ideiglenes csökkentését. 

Ebben a kontextusban a vállalat módosítja az évvégéig előrejelzett személyzetnek a számát is, amely 

csökken 139 személyről 60 személyre, valamint az alkalmazottaknak az átlag számát is, amely 120 

személyről 88 személyre módosul. 

Másik oldalról pedig, a kiigazításra javasolt bevételi és kiadási költségvetésben világosan ki van 

emelve, külön oszlopokban, a repülési tevékenység a nem repülés (kereskedelmi) tevékenységgel 

szemben, a repülőtereknek és a repülési társaságoknak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó Új 

Irányzatok előírásainak értelmébe. 

A fennebb bemutatott érvelések értelmébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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