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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. március 30.-i 

39. számú HATÁROZAT 

 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének a 

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 6094/20.03.2017. sz. Indokolását, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítására vonatkozó 

egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó határozattervezethez, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a közvállalatok testületi irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet egyes rendelkezéseinek az alkalmazásának metodológiai szabályainak 

jóváhagyására vonatkozó 722/2016. sz. Kormány Határozat, valamint a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének a biztosítására vonatkozó 

egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 183/23.11.2016. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak az előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített a közvállalatok testületi irányítására vonatkozó 109/2011. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 64^1 cikkely (1)-(2) és (5) bekezdések előírásai szerint, összevetve a 

12. cikkellyel,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűje összevetve a (2) bekezdésének 

”d” betűje és a 97. cikkelyének alapján, 

 

határoz: 

1. cikkely A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

menedzsmentjének a biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 

183/23.11.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal kinevezett ideiglenes ügyintézők 

mandátumát meghosszabbítják 2 hónappal. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, a jelen határozat 1. cikkelyében említett 

Maros Megyei Tanács Határozat alapján megkötött meghatalmazási szerződések meghosszabbítási 

kiegészítő iratainak az aláírásával.  

3. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságával és Humánerőforrás Szolgálatával, a Marosvásárhely-

i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalattal és a Maros Megyei Tanács 183/23.11.2016. 

sz. Határozatával ideiglenes ügyvezetői minőségbe kinevezett személyekkel, akik felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  6094/23.03.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének 

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására 

 

A Maros Megyei Tanács 168/27.10.2016. sz. Határozatával, elkezdték a kiválogatási eljárást a 

végrehajtó ügyvezetői, az Igazgatói Tanács alelnöke és a nem végrehajtó ügyvezetői, az Igazgatói 

Tanács auditálló bizottságának tagja, állásoknak az elfoglalására, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnál.  

A válogatás befejezéséig, a fent említett elfoglalatlan állásokra, a Maros Megyei Tanács 

183/23.11.2016. sz. Határozatával, ideiglenes ügyvezetőket neveztek ki, az adott megbízatási idő 

2017.03.31.-vel fog lejárni. 

Az utólag módosított és kiegészített a közvállalatok testületi irányítására vonatkozó 109/2011. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 64^1 (1) és (2) bekezdések előírásai szerint 

„(1) Abban az esetben, amikor az önálló ügyvitelű vállalatnál egy vagy több ügyvezetői állás van 

elfoglalatlanul, a felettes közhatóság folyamodhat ideiglenes ügyvezetők kinevezéséhez, az 

ügyvezetők kiválogatásának eljárásának a befejezéséig, a jelen sürgősségi rendelet szerint. 

(2) Ha az (1) bekezdésbe foglalt állásüresedés az ügyvezetők számának a törvényes minimum alá 

való csökkenést okozza, a felettes közhatóság kinevez ideiglenes ügyintézőket az igazgatói 

tanácsnak, a tagjainak, a számának a törvényes minimumra való kiegészítéséhez, a válogatási 

eljárás befejezéséig, a jelen sürgősségi rendelet szerint.” Az előbb említett helyzetben, a mandátum 

ideje 4 hónap, maximum 6 hónapra való meghosszabbítási lehetőséggel, jól megalapozott ok esetén. 

Megjegyezzük, hogy a 168/2016. sz. MMTH-tal elindított válogatási eljárásból végig járták az 

elvárási levél, a hatóság általi, összeállítási és jóváhagyási megelőző lépéseket – dokumentum, 

amelyben meg vannak állapítva a közvállalattól elvárt célkitűzések és eredmények. 

Figyelembe véve az állami támogatás tervezetet, amelyet a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak adtak, és beiktattak az Európai Bizottság Általános 

Verseny Bizottságánál a 143064/23.12.2015. és CAZ SA 44015/2015/N sz. alatt, a Maros Megyei 

Tanács vezetősége részt vett egy találkozón ezzel a témával az Európai Bizottság képviselőivel, 

amely Brüsszel-ben volt. 

Ezzel az alkalommal, újraelemezték a vállalat tevékenységének a fejlődésének a perspektíváit, 

figyelembe véve a jellegzetes európai törvény keret opcióit. Következésképpen, a 2780/10.02.2017. 

sz. átirattal a Bukarest-i Versenytanácsot értesítették az Európai Bizottsághoz a fenti szám alatt 

beiktatott jegyzékről való lemondással kapcsolatban, következik, hogy egy új dokumentációt 

iktassanak, amely az Európai Unió működésére vonatkozó Egyezmény 107. sz. cikkelyének a 

rendelkezéseire alapozódik. 
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A belföldi piaccal kompatibilis, a régiók gazdasági fejlődésének az elősegítésének az érdekében az 

állam által adott segélyek elvén megváltozott stratégia, a Maros Megyei Tanács által elkészített 

elvárási levél felülvizsgálását feltételezi. 

Ebből az okból, a kiválasztási terv eredeti összetevője által megállapított határidőket felül kell 

vizsgálni és, mivel az ideiglenes ügyvezetők mandátuma 2017.03.31.-vel lejár, szükség van rá, hogy 

ezt meghosszabbítsák két hónappal. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítására vonatkozó egyes 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Genica Nemeş végrehajtó igazgató 

Készítette: Elena Popa Szolgálatvezető/2 péld. 
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