
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

168. számú HATÁROZAT 
2016. október 27-i 

a Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanács 
tagjainak kiválasztási folyamatának megindítását illető intézkedésekre vonatkozóan 

 
Maros Megyei Tanács,  
 
Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat Látván a Marosvásárhelyi Treansilvani 
Repültőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanács tagjainak kiválasztási 
folyamatának megindítását illető intézkedésekre vonatkozó 2016.10.25/20.334 sz. 
tényfeltáró indoklását, valamint a szakbizottságok meghagyását,  
 
Figyelembe véve a közvállalkozások vállalatirányítására vonatkozó 2011/109 sz. 
Kormányrendelet jóváhagyásáról szóló 111 sz. Törvény V.cikke, (1) bekezdése által 
előírt rendelkezéseket,  
 
A közvállalkozások vállalatirányítására vonatkozó 2011/109 sz. Sürgösségi 
Kormányrendelet 5.cikke, (5) bekezdése által szabélyozott rendelkezések 
értelmében,  
 
Figyelembe véve a 2016/722 sz. Kormányhatározat által jóváhagyott közvállalkozások 
vállalatirányítására vonatkozó 2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet egyes 
rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó módszertani Szabály 3.cikke, a) betűje, 
4.cikke és 11.cikke által előírt rendelkezéseket, 
 
Az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215 sz. helyi 

közigazgatási Törvény 91.cikke, (1) bekezdése, a) betűjének a  (2) bekezdése, d) 

betűjével összefüggésben értelmezett rendelkezések, illetve a 97.cikke  által előírt 

rendelkezések értelmében,  

határozza: 

1.Cikk. Jóváhagyásra kerül a Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” Önálló 

Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanácsának keretén belüli végrehajtói ügyvezető, az 

Igazgatótanács elnökhelyettesi és nem végrehajtói ügyvezető, az audit bizottság 

tagja  üres állások betöltésánek érdekét szolgáló kiválasztási folyamat megindítása.  

2.Cikk. Az 1.cikk szerint indított eljárás a jelen határozat jóváhagyásától számított 

legtöbb 150 napon belül lesz bevégezve és egy kiválasztó bizottság, valamint egy –a 

humánerőforrás toborzásban szakosodott fizikai vagy jogi személyiségű, független 

szakértő által lesz végrehajtva.  

3.Cikk. A jelen határozat 2.cikke alatt említett kiválasztó bizottság a jelen határozat 

szerves részét képező 1 számú melléklet által előírt összetétel szerint lesz létesítve.  



 

 

4.Cikk. A törvényes rendelekzések értelmében és azok tiszteletben tartása által 

megindítható kiválasztási folyamathoz szükséges intérkezések végrehajtása 

érdekében a Maros Megyei Tanács Elnöke kap felhatalmazást.  

5.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Maros Megye Prefektusi Intézménye, a 

Maros Megyei Tanács keretén belüli Gazdasági Igazgatóság, a Marosvásárhelyi 

„Transilvani Repültőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat, valamint a  Maros Megyei Tanács 

szakappatátusának Humánerőforrás Szolgálata és a kiválasztó bizottság kijelült tagjai 

számára, melyek felelősek annak kivitelezéséért.  

 
 
 
ALELNÖK                                                                                                 Ellenjegyző 
Alexandru  Cîmpeanu                                                                                     TITKÁR                                                                                                                                                                                                                      

Paul Cosma 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

2016.X.26/20.334 Sz. 

VI D/1 Dosszié 

INDOKLÁS 
a Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanács 
tagjainak kiválasztási folyamatának megindítását illető intézkedésekre vonatkozóan 
 
A jelen pillanatában a Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” ügyvezetői állásai 
közül csak két állás van betöltve, illetőlegesen a végrehajtói ügyvezető – 
Igazgatótanács elnöki állás, melyet Peti Andrei tölt be és a nem végrehajtói – az 
audit bizottság tag állás, jogszabályban előírt könyvvizsgáló, melyet Pop Felicia tölt 
be.  
 
A végrehajtói ügyvezető – Igazgatótanács elnökhelyettes  és a nem végrehajtói –  
audit bizottság tag állások 2016.06.01-i dátummak kezdődően üresek, minek okául a 
Maros Megyei Tanács –a  Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” Önálló Ügyvitelű 
Vállalat menedzsmentjének biztosítást illető intézkedések meghatározására 
vonatkozó 2016.05.26/80 sz. Határozat által a két állás esetén ideiglenes ügyvezetők 
voltak kinevezve.  
 
Ugzanakkór a nem végrehajtó ügyvezető-  Pénzügyi Minisztérium képviselő állás is 
sincs betöltve, mely az utólagosan módosított és kiegészített, a közvállalkozások 
vállalatirányítására  vonatkozó 2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 5.cikke, (5) 
bekezdése által előírt rendelkezések szerint az intézmény szintjén szervezett 
előzetes kiválasztási eljárás alapján van kijelölve.  
 
A 2016.10.12/803 sz. Hivatalos Közlönyben közzé volt téve a közvállalkozások 
vállalatirányítására vonatkozó 2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet egyes 
rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó módszertani Szabály jóváhagyásáról szóló 
2016/722 sz. Kormányhatározat.  
 

Az említett közigazgatási rendelet a kiválasztási kritériumok meghatározását, a 
rövid- minden állásra 5 képviselőjelöltet kimutató - jegyzék  összeállitását, azok 
osztályozásának módját, a végső kinevezéseket megillető eljárást  szabályozza, 
elősegítve az önkormányzati vállalat betöltetlen ügyvezetői állásainak elfoglalását 
illető kiválasztási folyamat megindítását.  

A 2016/722 sz. Kormányhatározat által jóváhagyott Szabányok 3.cikke, a)betűje és 
4.cikke által előirt rendelkezések szerint „a kiválasztási eljárás megindítását a  
felügyeleti szerv vezetője végzi, mely a törvényes rendelkezések értelmében döntést 
hoz a független szakértői szolgáltatások szerződésére vonatkozóan is” , a kiválasztási 
eljárás megindításának dátuma a felügyeleti szerv által,- ebben az értelemben 
kibocsátott közigazgatási rendelkezés dátumával azonos.  

A fentiekben említett törvényes rendelkezések a felügyeleti szerv vezető azon 
kötelezettségét is szabályozzák, miszerint annak a meghozott döntés kapcsán 
tájékoztatnia kell a Pénzügyi Minisztériumot.  

 
 



 

Az utólagosan módositott és kiegészitett, az állami vállalatok testületi 
kormányzására vonatkozó  2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 5. cikk, (5) 
bekezdése által előírt rendelkezések szerint „Az Igazgatóbizottság tagjainak 
kinevezése értékelés vagy előzetes kiválasztási eljárás alapján történik, amelyet a 
felügyeleti hatóság szintjén egybehívott bizottság végez, (...). A felügyeleti szerv 
képviselőjének és  a többi 1-5 ügyvezetőnek kijelülése érdekében, a felügyeleti 
szerv döntő joggal rendelekzik a  kiválasztási folyamatot végző bizottság 
munkájának kisegítése vagy egy –a humánerőforrás toborzásban szakosodott fizikai 
vagy jogi személyiségű, független szakértő által végezett kiválasztás 
vonatkozásában, melynek szolgáltatásai a törvényes rendelkezéseknek megfelelően 
szerződnek.” 
 

A kiválasztó bizottság a felügyeleti szerzv által kibocsátott közigazgatási rendelkezés 

által a szabályok 11.cikke által meghatározott rendelkezéseknek megfelelően létesül. 

A bizottság elnöke a felügyeleti szerv alkalmazottja  kell lennie, kérelem, mely a 

bizottság többi tagját tekintve nem kötelező és a bizottságot alkotó személyek 

számát és annak összetételét a felügyeleti hatóságok határozzák meg. 

A 2016/722 sz. Korményhatározat által jóváhagyott Szabélyok által előírt kivélasztási 

eljárás egy komplex tevékenység, mely számos tevékenységet feltételez, mint 

például: az igazgatótanács profil mátrix tábláját megillető projekt kidolgozása, a 

kontextuális követelményeken és a stratégiai helyzeten  alapuló  - igazgatótanács 

profil kidolgozása, melyet alátámasztó dokumentumok kísérnek, mint: várakozás 

levél, közepes és hosszú távú szabályozási- és piac trendek, stb.  

Ezen okból kifolyólag alkalmasnak véljük, hogy az előzetes  értékelési/kiválasztási 

eljárást független szakértő segítsége által a hatóság szintjén  létesített bizottság 

végezze.  

Ugyanakkór, a kiválasztási folyamat végbemeneteléhez szükséges intézkedések 

végrehajtása érdekében, a vonatkozó törvényes rendelkezések értelmében és azok 

tiszteletben tartása által, a Maros Megyei Tanács Elnökének felhatalmazását 

javasoljuk.  

Tekintette a fentiekben említettekre, jóváhagyás cáljából előterjesztjük a a 

Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanács 

tagjainak kiválasztási folyamatának megindítását illető intézkedésekre vonatkozó 

határozattervezetet.  

 
 

ELNÖK 
Péter Ferenc  

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Genica Nemeş  - vezérigazgató 

Összeállította:  Szolgálat vezető 

Elena Popa/2.példány 

 



 

 

 

                                           

Melléklet  

         

 

a Marosvásárhelyi „Transilvani Repültőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 
Igazgatótanácsán belüli  végrehajtói ügyvezető – Igazgatótanács elnöki  és a nem 
végrehajtói – az audit bizottság tag üres állások betöltése érdekében szervezett 

kiválasztási eljárás bevégzésére létesített  
KIVÁLASZTÓ BIZOTTSÁG 

 
 
 
 
 

Folyó  
Sz. 

Tisztség Vezetéknév és Keresztnév Munkahely/betöltött 
állás 

1. Elnök Mărginean Ioan Alin  Ügyvezető igazgató- 
Gazdasági 

Igazgatóság 

2. Tag Nemeş Genica Ügyvezető igazgató – 
Jogügyi és 

Közigazgatási 
Igazgatóság  

3. Tag Popa Elena Szolgálat vezető – 
Humánerőforrás 

Szolgálat 

4. Tag Dohotariu Monica Tanácsos –
Vagyonkezelési és 
Közszolgáltatási 

Osztály – Gazdasági 
Igazgatóság 

 

5. Tag Farkas Adriana Szolgálat vezető – 
Jogügyi Stolgálat 
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