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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. május 25.-i 

81. számú HATÁROZAT 

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

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapításáról 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű 

Vállalat menedzsmentjének a biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapításáról 

szóló határozattervezet 10.184/2017. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

4069/17.05.2017. sz. közleményére, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a közvállalatok testületi irányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes rendelkezéseinek az alkalmazásának a 

metodológiai szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 722/2016. sz. Kormány Határozat 

rendelkezéseit, valamint a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

menedzsmentjének a biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 

168/27.10.2016. 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 összevetve a 12. cikkely 

előírásainak rendelkezései alapján, 

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” betűjének és a 97. cikkelyének előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) Kinevezi 2017.06.01.-vel kezdődőleg Pop Ioan-Petru urat, mint ideiglenes végrehajtó 

adminisztrátor – a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat alelnöke. 

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett adminisztrátor mandátuma az új adminisztrátorok 

kinevezéséig tart, a MMT 168/2016. sz. Határozatával indítványozott válogatási eljárás 

befejezésének a következtében, de nem több mint 4 hónap a jelen határozat elfogadásától. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és az ideiglenesen kinevezett személy közötti 

megbízói szerződés megkötését, a mellékletben előírt formában, amely szerves része a jelen 

határozatnak. 

(2) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét az (1) bekezdésben említett megbízói szerződés 

aláírásával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatalnak, a Maros Megyei 

Tanács Gazdasági Igazgatóságának, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak és a jelen határozat 1. cikkely (1) bekezdésében megnevezett személynek, aki felel a 

végrehajtásáért. 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  10.184/18.05.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. Igazgatói Tanácsának a keretében két 

adminisztrátori állás – végrehajtó adminisztrátor, az Igazgatói Tanácsnak az alelnöke és nem 

végrehajtó adminisztrátor, az auditálló bizottság tagja, betöltetlenek. 

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

említett állások elfoglalásáért, az utólag módosított és kiegészített a közvállalatok testületi 

irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes rendelkezéseinek az 

alkalmazásának a metodológiai szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 722/2016. sz. Kormány 

Határozat rendelkezéseinek értelmében. 

Az előbb említett határozattal elindított válogatási eljárásból meg tették az elvárási levél – okirat, 

amelyben megállapítják a közvállalattól elvárt célkitűzéseket és eredményeket, összeállításának és 

jóváhagyásának a megelőző szakaszait. 

2017. március 6.-i dátummal, a Verseny Bizottságnál videó konferenciát tartottak, az összeállítandó 

új dokumentációnak témáján, ahol részt vettek a megyei közhatóság, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér”, a Verseny Bizottság és az Európai Bizottság képviselői, amelynek a tárgya 

a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” számára egy egyedi állami támogatás bejelentése, az új 

A repülőtereknek és repülő társaságoknak adott állami támogatásokra vonatkozó irányzatok 5.1 

cikkelyének a körülményei között (2014/C99/03). 

Az Európai Unió Működési Egyezményének a 107. cikkelyének az (1) bekezdésének a 

rendelkezéseit, azon elv értelmében alkalmazzák, amely szerint a köz és privát szektort egyenlő 

módon kell kezelni. Következésképpen, abban az esetben, amikor az állam a közvállalatán keresztül 

úgy viselkedik, mint egy privát befektető azonos helyzetben úgy tekintjük, hogy nem egy állami 

támogatás esetében vagyunk. 

Konkrétan, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” esetében, az elővigyázatos privát beruházó 

tesztjének az alkalmazása az összes operatív és beruházási költségek kiszámításában áll, a hosszú 

távú jövedelmezőség perspektívájával, valamint a befektetett tőke visszanyerésével az elért 

profitból, a beruházás üzemeltetésének az ideje alatt. 

Következésképpen, szükség van a jövedelmezőség előzetes (ex-ante) elemzésének az elvégzésére, a 

piacgazdasági szereplő elvének az alkalmazásával. Ennek az elemzésnek az eredményei az Önálló 

Vállalat vezetősége által vállalt kötelezettségé válik, azaz, a megbízói szerződéshez mellékelt 

teljesítménymutatók. 

Ezen meggondolásból, az elvárási levél – okirat, amelyben megállapítják a közvállalattól elvárt 

célkitűzéseket és eredményeket, összeállítása és jóváhagyása, csak a „az elővigyázatos privát 

beruházó tesztjének” az elvégzése után valósítható meg, a kiválogatási eljárás befejezése pedig nem 
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valósítható meg az ideiglenességi periódus alatt, amelyeket megállapítottak az ideiglenes 

adminisztrátoroknak. 

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. 

Ezek szerint, az önálló vállalat adminisztrátorainak a törvényes minimális számának a betartásának 

érdekébe, kötelezővé válik egy ideiglenes adminisztrátornak a kinevezése, ennek értelmében, 

javasoljuk Pop Ioan-Petru úrnak a kinevezését, mint végrehajtó adminisztrátor – az Igazgatói 

Tanácsnak alelnöke, a válogatási eljárás befejezéséig, a jogszabályok által előírt 4 hónapos 

maximális periódus betartásával.  

Az ideiglenes adminisztrátori mandátum gyakorlása a megbízói szerződés alapján fog történni, a 

Maros Megyei Tanács Elnöke fel van hatalmazva, hogy ezt aláírja. 

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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