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MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERVEZET 

 
 

2018. május 24-i 
_____. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017.12.31-i pénzügyi kimutatásainak  a 
jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 11006/23.05.2018. sz. Indokolást, a Gazdasági 
Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztályának a  
Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 3371/18.05.2018. sz. és a 
3372/18.05.2018. sz. átiratát, amelyet a 10719/18.05.2018. sz. és a 10718/18.05.2018. sz. alatt 
iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, mellyel megküldték a 2017.12.31.-én záródó költségvetési évre 
a Vállalatnak a pénzügyi kimutatásait, a Vállalat egyéni pénzügyi kimutatásairól szóló független 
auditálónak a jelentését és a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. ügykezelőinek a 
jelentését, a 2017. évi pénzügyi évre, valamint a Vállalatnak a Vezetőtanácsának  a 2018.05.18-i 14. 
sz. és 16. sz. Határozatait. 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 
109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásaira, az utólag módosított és kiegészített, az 
egyes gazdasági szereplőknek a szintjén, amelyeknél az állam vagy a közigazgatási területi 
egységek egyedüli vagy többségi részvényesek vagy direkt vagy indirekt módon többségi részvény 
tulajdonosok, a pénzügyi rendnek a megerősítésére vonatkozó 26/2013. sz. Kormányrendelet 10. 
cikkely (1) bekezdésre, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a 33/30.03.2017. sz. Határozatával 
jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási 
költségvetésének az előírásaira, az utólagos kiegészítésekkel, 

Az utólag módosított és kiegészített, az egyéni éves pénzügyi kimutatásokra és a konszolidált éves 
pénzügyi kimutatások könyvelési szabályozásainak a jóváhagyására vonatkozó 1802/29.12.2014. 
sz. Közpénzügyi Miniszteri Rendelet, valamint a Közpénzügyi Minisztérium területi egységeinél a 
gazdasági egységek által benyújtandó éves pénzügyi kimutatások és éves könyvelési jelentések 
összeállításával és leadásával kapcsolatos főbb aspektusokra, valamint egyes könyvelési 
szabályozások módosítására és kiegészítésére vonatkozó 470/11.01.2018. sz. Közpénzügyi 
Miniszteri Rendeletek előírásainak a betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 
215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”d” betűjének és (2) bekezdésének ”d” 
betűjének, valamint a 97. cikkelyének alapján, 

 

határoz: 
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1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. pénzügyi kimutatásait, 
2017.12.31.-én, kimutatások, amelyek tartalmazzák: „Mérleget”, ”A profit és veszteségek 
számláját”, ”Informatív adatokat”, ”A befektetett eszközök kimutatását”, ”A kincstári folyamatok 
kimutatását” és a „Magyarázó jegyzékeket”, a Melléklet szerint, amely a szerves része a jelen 
határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a 
Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-tal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
 

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE  
JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 11006/23.05.2018 sz. 
 
 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017.12.31-i pénzügyi kimutatásainak  a 
jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., benyújtotta jóváhagyásra a Maros Megyei 
Tanácsnak, mint többségi részvényesnek, a 2017. december 31.-i éves pénzügyi kimutatásokat, 
amelyeknek része a „Mérleg”, ”A profit és veszteségek számlája”, ”Informatív adatok”, ”A 
befektetett eszközök kimutatása”, ”A kincstári folyamatok kimutatását” és a „Magyarázó 
jegyzékek”. 

A pénzügyi kimutatásokat a Független auditáló jelentése és az Ügykezelők jelentése kíséri. 

A pénzügyi kimutatások szerint, a Vállalat a 2017. évben a következő eredményeket érte el: 

- Összjövedelmek: 6.668,6 ezer lej 

- Kiadások összesen: 6.665,7 ezer lej 

- Eredmény – bruttó profit: 2,9 ezer. lej; 

- Profit adó: 2,9 ezer. lej 

- Eredmény – nettó profit: 0 ezer. lej 

A 2017. évben a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtéren a forgalom korlátozva volt az évnek az 
első 9 hónapjába (csak kisteljesítményű gépeket szolgált ki) és fel volt függesztve teljes egészébe 
2017 októberétől, a leszálló-felszálló pályának az általános feljavítási munkálatainak az 
elvégzésének az érdekébe. 

Ilyen körülmények között a Vállalatnak a saját jövedelmei, 443,3 ezer lej értékbe, nagyon kicsik 
voltak, egy normálforgalmú évhez viszonyítva, ezért a Vállalatnak szüksége volt működtetési 
szubvenciókra a kiadásoknak a fedezésének az érdekébe (átutalások a megye költségvetéséből), 
amelyek nagyobbak voltak, mint az előző évbe (5148,1 ezer lej 2017-be, 4.050 ezer lejhez 
viszonyítva 2016-ba), mindamellett, hogy a költségek megközelítőleg 30%-kal alacsonyabbak 
voltak, az előző évihez viszonyítva. 

A forgalomnak a megnyitásával, a mozgó felületeken végzett általános feljavításoknak az elvégzése 
után, a repülőtéri jövedelmek tetemesen nőni fognak, az új repülőtéri díjaknak az alkalmazásával 
pedig, megjelenik az előfeltétele a támogatásoknak a fokozatos csökkentésére vonatkozóan, a 
repülőtérnek, a fenntarthatóságának a küszöbének az elérésének az érdekébe, a 2024. év távlataként. 

A fennebb bemutatott érvek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 
határozattervezetet. 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
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