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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

 

20667/14.08.2019. sz. 

 

 

2019. ___.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vonatkozó egyes pénzügyi intézkedéseknek a 

meghatározásáról 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20835/14.08.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 21114/21.08.2019. sz.  

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 21338/22.08.2019. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak 

nyújtott kompenzációknak az ellenőrzési bizottságának az 1540/21.01.2019. sz. jelentését, 

bizottság, amelyet az utólag módosított 285/2018. sz. Maros Megyei Tanács Elnöki Rendelettel 

neveztek ki, 

Tekintettel, az általános gazdasági érdekű szolgálatnak, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér 

Önálló Ügyvitelű Vállalatnak való átadásáról szóló 107/2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

és a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által, a jellegzetes tevékenységeknek a 

teljesítéséhez szükséges feltételeknek a biztosítására vonatkozó 161/2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. 

cikkely (1) bekezdés „a” betű, alátámasztva a (2) bekezdés „d” betű és a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján,  

határoz: 

1. cikkely Meghatározza a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. kiutalt kompenzációk 

értékét, amelyet nem használtak, illetve a Vállalatnak a költségeiben a 2011-2017-es periódusra 

nem kimutatott, 1.208.512 lejes összegbe a működtetésnél és 80.776,95 lej a beruházási 

tevékenységre, a jelen határozat 1 és 2 Mellékletében bemutatott számítások szerint. 

2. cikkely A Vállalatnak a terhére meghatározza az 1. cikkely által előírt összegeknek a vissza 

szolgáltatásának a kötelezettségét. 

3. cikkely (1) A jelen határozat közlésének dátumától 30 napos határidőn belül, a ”Marosvásárhely-

i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsa, megküldi jóváhagyásra az átértékelt Ügyintézési 

tervet, a vonatkozó intézkedésekkel, amelyek biztosítják a vissz fizetését a Maros Megyei 

Tanácsnak a részére, az 1. cikkelyben előírt összegeknek, 3 éves periódus alatt. 
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(2) Az átértékelt Ügyintézési terv, tartalmazni fogja a pénzügyi kötelezettségeknek a teljesítésének 

a konkrét módját és az ütemezését. 

4. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

5. cikkely A jelen határozatot  közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Gazdasági 

Igazgatósággal és a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-tal, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  20835/14.08.2019 sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vonatkozó egyes pénzügyi intézkedéseknek a 

meghatározásáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 107/18.08.2011. sz. Határozatával, a Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatra bízták, az általános érdekű gazdasági szolgáltatásnak (SIEG) 

az elvégzését, a repülőgépeknek a földön való kiszolgálására vonatkozóan. 

A repülőtéri szolgáltatásoknak a végzéséhez, a Vállalatnak egyes szubvenciókhoz való 

hozzáféréshez volt joga, kompenzálás címmel a működtetési és beruházási tevékenységre, a 

működési és beruházási deficitnek a fedezésének az érdekébe. 

A kompenzálásokat (közátutalások) belefoglalták a megyei tanács határozattal évente jóváhagyott 

Bevételi és kiadási költségvetésbe. 

A 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási költségvetéseket részlegesen semmissé nyilvánította a 

bíróság, azaz a Kolozs megyei törvényszék által kimondott 3132/2016. sz. Polgári ítélet, amely 

jogerős maradt a Gyulafehérvár-i Fellebbviteli Bíróságnak a 4591/2017. sz. Döntésével, részlegesen 

semmissé nyilvánították, a ”Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2014. évi bevételi és 

kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 16/30.01.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatot (annulálások ”átutalások” a megye költségvetéséből a Határozat 1. sz. melléklete I.1.b 

pont 4. sor, 5. oszlop 8330 ezer lej értékbe), a Kolozs megyei törvényszék által kimondott 

2510/2017. sz. Polgári ítélet, amely jogerős maradt a Gyulafehérvár-i Fellebbviteli Bíróságnak a 

2877/2018. sz. Döntésével pedig, részlegesen semmissé nyilvánították, a ”Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2014. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó 44/28.03.2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, azaz ami a megyei közhatóság 

által nyújtott kompenzálásokat/átutalásokat illeti, a működtetési tevékenységre, 8.184 ezer lej 

értékbe). 

Mivel a részleges annulálás, vagyis a két költségvetési határozat keretében a működtetési 

tevékenységre az átutalásoknak, nem befolyásolták a Vállalatnak a jogát, hogy kompenzálásokat 

kaphasson a közhatóságtól, az Általános Gazdasági Érdekű Szolgáltatásoknak (S.I.E.G.) a 

működésének az érdekébe, (az általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatra való bízására vonatkozó 107/18.08.2011. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak az előírásainak az alkalmazásába), a két ítéletnek a 

végrehajtása, a Vállalat által kapott kompenzálásoknak a felhasználási módjának az ellenőrzéséből 

állt, illetve, hogy nem kapott-e nagyobb kompenzálást, mint amire szüksége volt a S.I.E.G. 

működéséhez. 

Ezzel a céllal, a 2018. május 18.-i 285. sz. Elnöki Rendelettel, létrehoztak egy bizottságot, a 

Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek nyújtott kompenzálásoknak az ellenőrzésére, a 2013 és 
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2014. évekre. Utólag, a Rendeletnek a módosításával, az ellenőrzési határidőt kitoldták az egész 

periódusra, az Általános Gazdasági Érdekű Szolgáltatásra való megbízástól és egész az utolsó lezárt 

finanszírozási kimutatással rendelkező évig, amely a 2017. év. 

Az elvégzett elemzés és ellenőrzés következtébe, a Bizottság elkészítette az 1540/2019. sz. 

jelentést, bejegyezve, mint első következtetéseket a tényt, hogy a 2011-2017-es periódusra a kiutalt 

kompenzálás és a működtetési tevékenységnek az effektíven fel használt között, 1208512,19 lej 

eltérés van. Az összeg leginkább a 2013. év szintjén azonosítható. 

Ami a beruházási tevékenységet illeti, a Bizottság 2011-2017-es periódusra átutalt és 

felhasználatlan kompenzációt talált, 80.776,95 lej összegbe. 

Az elemzés eredményének értelmébe, szükség van a Vállalatnak a kötelezésére, a fennebb említett 

összegeknek a vissza szolgáltatására, amelyek a Vállalatnak a kiadásain felhasználatlan/rejtett 

kompenzációt képez, a Vezetőtanács felelősségére, hogy kidolgozza és megküldje a hatóságnak 

jóváhagyásra, a jelen határozatnak a kiközlésétől 30 napos határidőn belül, egy átértékelt 

Ügyintézési tervet, a vonatkozó intézkedésekkel és konkrét módozatokkal, amelyek biztosítsák a 

pénzügyi kötelezettségeknek a teljesítését, 3 éves periódus alatt. 

A Vállalatnak, kompenzáció címmel és felhasználatlan, illetve a kiadásoknál nem kimutatott, kiutalt 

egyes összegeknek a vissza szerzésére vonatkozó határozatnak a meghozatala szükséges, a Maros 

Megyei Számvevő Kamara intézkedéseinek a teljesítésének a szempontjából is, amelyek a 

22/22.06.2018. sz. Döntés II. Fejezet 4. pontban van előírva, elrendelve a következőket: ”A megye 

költségvetésének okozott kárnak a nagyságának a megállapítása és vissza szerzése, a 

Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-nak illetéktelenül kiutalt egyes kompenzációk 

következtébe, az Általános Gazdasági Érdekű Szolgáltatásra, a kiutalt összegeknek a felhasználási 

módjára vonatkozó ténymegállapító jelentéseknek és iratoknak a hiánya, valamint a Maros Megyei 

Tanácsnak, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2014. évi bevételi és kiadási 

költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 16/2014. sz. Határozatának, a bíróságok általi 

részleges annulálása mellett.” 

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” 

betű és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i ”Transilvania 

repülőtér” Ö.Ü.V. vonatkozó egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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