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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2019. április 17.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a 

jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 9100/15.04.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalat Irányítási Osztályának a 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a S.C. „Parc Industrial Mureş” 224/29.03.2019. sz. átiratát, amelyet Maros 

Megyei Tanácsnál az 7879/01.04.2019. sz. alatt iktattak, amellyel megküldték a 220/28.02.2019. sz. 

Megalapozó Jegyzéket, a 2019. évi bevételi és kiadási Költségvetés tervezetet és a Társaságnak a 

Vezetőtanácsának, a 2019. évi bevételi és kiadási költségvetés javaslatára vonatkozó 9/29.03.2019. 

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 előírásaira, 

Betartva, a bevételi és kiadási költségvetésnek, valamint azoknak a megalapozó mellékleteinek, a 

formátumának és szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 3145/05.12.2017. sz. Közpénzügy 

Miniszteri Rendelet előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű és (2) bekezdés d) betű, valamint a 97. 

cikkely alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A jövedelmi és kiadási költségvetését a 

2019. évre, a következő 5 melléklet szerint: 

(1) 1. sz. melléklet „Bevételi és kiadási Költségvetés” (az általános tevékenység költségvetése); 

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

pénzügyi mutatók részletezése és azoknak a felosztása negyedévekre” 

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

(4) 4. sz. megalapozó melléklet „A beruházási program, felszerelések és finanszírozási források”; 

(5) 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, végezhetnek összkiadásokat az összjövedelmek 

megvalósításával arányosan, a jóváhagyott hatékonysági mutatók keretében.  

4. 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 társaság jövedelmi és kiadási költségvetését, amelyet jóváhagytak 

a jelen határozat 1-3 cikkelyei szerint. 

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

Részvényesek Nagygyűlésének képviselőjének Monica Dohotariu asszonynak és a S.C. „Parc 

Industrial Mureş” S.A-nak, amely felel a végrehajtásáért. 

6. 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 Javaslatok/Jóváhagyott folyó év (2019), az utólag módosított 3145/2017. 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 

ELNÖK 

 

  9100/15.04.2019. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., kérvényezi a megyei közhatóságnál a 2019. évi bevételi és 

kiadási költségvetésnek a jóváhagyását, a Vállalatnak a vezetőtanácsának a 9/29.03.2019. sz. 

Határozatába foglalt javaslat szerint. 

A folyó tevékenység keretében, 2225 ezer lej értékű jövedelmet javasolnak, tartva az utóbbi évek 

megvalósításaihoz viszonyított növekedési trendet. Kivételt képeznek a 2017. és 2018. évek, 

amelyek atipikusak, amikor a társaság sokkal nagyobb jövedelmeket könyvelt el, azaz 3998 ezer lej 

2017-ben (a Maros Megyei Számvevő Kamara által megállapított ügyintézési díjaknak és a 

jutalékoknak a kiszámlázásának a következtébe) és a 2018. évben, amikor összesen 4415 ezer lejes 

összegű jövedelmeket könyveltek (egyes területeknek, a Park felhasználóinak való eladásának és a 

2007-2008-as időszakba, 49 évre előlegbe bevételezett jutalékoknak, a lezárt évnek a jövedelmeihez 

való jóváírások következtébe). (2014-2016) átlagainál több mint 20%-nál nagyobb növekedést 

jósolnak. A 2017. évet nem veszik számításba, mivel az egy különleges év, amelyben 1764 ezer 

lejes plusz bevételt jegyeztek, a Számvevőszéknek egyes Rendeleteinek az érvényesítésével, 

bevételek, amelyek be nem hajtási kockázatot mutatnak. 

Ezek konjukturális jövedelmek voltak, amelyeket nem könyvelnek egy megszokott tevékenységű 

évbe. 

A társaság az alap tevékenységéből (működtetésből) valósítja meg bevételeit, főleg: 

a) ügykezelési díjból álló jutalékok és bérletek 0,5 euró/nm/év vagy 1 euró/nm/év a beruházásnak és 

a koncesszióba vevők által vállalt kötelezettségek függvényébe, miközben a jutalék 2,34 

euró/nm/év az 5 évre megkötött koncessziós szerződésekre, illetve 0,12-1,80 euró/nm/év között a 

49 évre megkötöttekre. 

b) jövedelmek a közköltségek újraszámlázásából. 

Az 2204 ezer lej összértékű előirányzott kiadásokat teljes egészébe az előirányzott bevételekből 

fedezik, előirányozva 1000 lej kiadást, 990 ezer lej bevételt és 21 ezer lejes nyereséget. 

A személyzeti kiadásoknak a keretében, fizetésnövelést és magasabb szintű bonuszokat javasoltak, 

figyelembe véve a társaságnak az alkalmazottai által az utóbbi évekbe elért alacsony jövedelmeket. 

A beruházási tevékenységeknél a társaság a 2019. évre 210 ezer lej kiutalását javasolja, teljes 

egészébe a saját alapokból (amortizáció), amelyet a jellegzetes berendezésekre (haszonjármű, trafó 

állomás 2 cella, tűzriasztó központ az adminisztratív épületbe, videó felügyeleti rendszer, darálós 

pompa, számítástechnikai felszerelések). 
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A fennebb bemutatott érvek értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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