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16176/19.06.2020. sz.  

2020. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és 

kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 

34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. cikkely (3) bekezdés érvénytelenítéséről 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16171/19.06.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelő, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 

16228/19.06.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 16241/19.06.2020. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. által, megküldött a 

4.564/17.06.2020. sz. átiratot, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 15.875/17.06.2020. sz. alatt 

iktattak, valamint a Vezetőtanácsnak a 40/17.06.2020. sz. Határozatát, 

Tekintettel, a Románia azon regionális repülőtereinek, amelyeknek a maximális forgalmuk 200.000 

utas évente, egy működési állami támogatási sémának országos szinten való elfogadására vonatkozó 

1259/05.03.2019. sz. Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumi (MDRAP) Rendelet 

előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés ”d” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

Egyetlen cikkely (1) Érvényteleníti, az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania 

repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami 

támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 2020. március 10.-i 34. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 1. cikkely (3) bekezdését. 

(2) A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V.-nak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

16171/19.06.2020. sz. 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének 

és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 1. cikkely (3) bekezdés érvénytelenítéséről 

 

 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., megküldte a 4.564/17.06.2020. sz. átirattal, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 15.875/17.06.2020. sz. alatt iktattak, az utólag módosított, a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és 

a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 34/2020. sz. Határozat 

előírásainak a módosítását kérő dokumentációt, oly módon, hogy a működtetési állami 

támogatásból ki lehessen fizetni úgy a személyzeti kiadásokat, mint a javakra és szolgáltatásokra 

vonatkozó kiadásokat is. 

Jelenleg, a Határozat 1. cikkely előírásainak a módosítása nélkül, az 5.200 ezer lej értékű 

működtetési állami támogatást, csak a személyzetnek a fizetési kiadásainak a kifizetésére (5000 

ezer lei) és a „Covid-19” krízis által generált kivételes intézkedéseknek a fedezési költségeire (200 

ezer lej) használható. 

A saját jövedelmek drasztikus csökkenésének következtében, a koronavírus járvány kontextusába 

az utas szállító menetrendszerinti járatoknak a felfüggesztése miatt, a Vállalat nem tudja fedezni 

ezekből a jövedelmekből az anyagi kiadásait. 

Ilyen körülmények között, ahhoz, hogy lehetővé tegyék a működtetési állami támogatásból az 

anyagi kiadások kifizetését is, szükség van az utólag módosított 34/2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak az 1 cikkely 3 bekezdésének az érvénytelenítésére. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” 

betű, alátámasztva a (2) bekezdés d) betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük megvitatásra 

és jóváhagyásra a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási 

költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 

34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. cikkely (3) bekezdés érvénytelenítéséről szóló 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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