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169 sz. HATÁROZAT 

2016 október 27-i 

a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti és 

működési Sztabályzatának kiegészítésére vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Gazdasági Igazgatóság 2016.10.20/19.915 sz. tényfeltáró indoklását, 
valamint a szakbizottságok meghagyását,  
 
A közintézmények testületi kormányzására vonatkozó 2011/109 sz. Sürgösségi 
Kormányrendelet és a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű 
Vállalat testületi kormányzásának végrehajtására vonatkozó 2012/25 sz. Határozat  
által előírt rendelkezések fényében, 
 
Az újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett 2001/215 sz. helyi 
önkormányzati Törovény 91.cikk, (2) bekezdés, c) és d) betője és a  97.cikke által 
előírt rendelekzések értelmében,  

határozza: 
 
1.Cikk. A  Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 
testületi kormányzásának végrehajtására vonatkozó 2012 február 29-i 25 sz. Maros 
Megyei Tanács Határozat által jóváhagyott és a 2012 szeptemer 27-i 117 számú, a 
2012 december 20-i 161 számú és a 2015 augusztus 13-i 106 számú Maros Megyei 
Tanács Határozatok   által kiegészített és módosított   Marosvásárhelyi „Transilvania 
Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti és működési Sztabályzata az alábbiak 
által lesz kiegészítve:   
 
a) A X Fejezet – Irányító szervek- X.1 Alfejezet – Az Igazgatótanács, a 19.cikke alatt 
az (5) bekezdést követő új – (6)-ik  bekezdés beiktatása során lesz kiegészítve, 

melynek tartalma:  
 
„Az (5) bekezdés rendelkezéseinek értelmében, megtéríthetőnek azon elszámolási 
kiadások számítanak, amelyek az engedélyezésre jogosult főtisztviselő előzetes 
jóváhagyása következtében, az alábbi célok érdekében vannak végrehajtva:  
- új légi fuvarozókkal való szerződésés kapcsolatok kialakítása és tökéletesítése; 
- az önkormányzati vállalat és a központi,- szak hatóság szervei közötti kapcsolatok 
irányítása; 
- nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok fejlesztése; 
- más hasonló,  hazai vagy külföldi szervezetekkel való közreműködési kapcsolatok 
fejlestése.” 
 
2.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Maros Megyei Tanács  –Gazdasági 
Igazgatósága, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság, illetve a  Marosvásárhelyi 
„Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat számára, melyek felelősek lesznek 
ennek végrehajtásáért.  
  
ALELNÖK                                                                                           Ellenjegyző  
Alexandru Cîmpeanu                                                                                  TITKÁR  
                                                                                                  Paul Cosma 
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INDOKLÁS 
a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti és 

működési Sztabályzatának kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 
 

 

A  Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti és 
működési Sztabályzata a - Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű 
Vállalat testületi kormányzásának végrehajtására vonatkozó 2012 február 29-i 25 sz. 
Maros Megyei Tanács Határozat által volt jóváhagyva, mely útólagosan a 2012 
szeptemer 27-i 117 számú, a 2012 december 20-i 161 számú és a 2015 augusztus 13-i 
106 számú Maros Megyei Tanács Határozatok   által volt módosítva és kiegészítve.  

A Szabélyzat X. Fejezete az irányító szervekre, míg a X.1 Alfejezet az 
Igazgatótanácsra vonatkozik, ahol,- amint a 2012.12.20/161 sz. Maros Megyei Tanács 
Határozata kiegészíti – az (5) bekezdés elrendeli, hogy „A kapott mandátum 
gyakorlása alatti elszállásolási, étkezési, szállítási költségek, vagy az igazgatótanács 
tagok által végrehajtott ás a Repülőtér által kifizetett- egyéb munkaügyi, hazai vagy 
külföldi kiszállásokat illető költségeket az alátámasztó dokumentumok és az éves 
költségvezés által meghatározott korlátok alapján a  Maros Megyei Tanács fog 
mengtéríteni.” 

A megbízási szerződés keretein belül meghatározott ügyvezetői objektumok 
teljesítése érdekében végzett kiszállási költségek, az önkormányzati vállalatot 
terhelő többi kiszállási költségek a Maros Megyei Tanácsot terhelő költségektől való 
elhatárolása érdekében,- a megyei közhatóság költségvetéséből való  elszámolás 
tárgyát képező - elszámolható kiadások szabályozása, illetve kijelölése javasolt, 
ebben az értelemben a szervezési és működési Szabályzat 19.cikkébe való új 
bekezdés, a (6) bekezdés beiktatása javasolt, amelynek tartalma:  

„Az (5) bekezdés rendelkezéseinek értelmében, megtéríthetőnek azon elszámolási 
kiadások számítanak, amelyek az engedélyezésre jogosult főtisztviselő előzetes 
jóváhagyása következtében, az alábbi célok érdekében vannak végrehajtva:  

- új légi fuvarozókkal való szerződésés kapcsolatok kialakítása és tökéletesítése; 
- az önkormányzati vállalat és a központi,- szak hatóság szervei közötti kapcsolatok 
irányítása; 
- nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok fejlesztése; 
- más hasonló,  hazai vagy külföldi szervezetekkel való közreműködési kapcsolatok 
fejlestése.” 
 

A fentiekben bemutatott motiváció figyelembevétele által, vitafolyamat és 
jóváhagyás céljából előterjesztjük  a melléklet határozattervezetet.  

ELNÖK                                                                                    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
Péter Ferenc                                                                                       Alin Mărginean 
 

Összeállította: Monica Dohotariu, tanácsos 



 

 

 

Összeállitotta:  Szolgálat vezető 

Elena Popa/2.példány 
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