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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. szeptember 28. -i 

145. számú HATÁROZAT 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsának a 

létrehozására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 18295/21.09.2017. sz. Indokolását a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsának a létrehozására vonatkozó 

határozattervezethez, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely, 1. pont, ”b” és „d” betűinek, az 5. cikkely, (2) bekezdés, 

”a” betűjének és az (5) bekezdésének és a 64^1 cikkely (1) és (5) bekezdéseinek a rendelkezéseinek 

értelmében,  

Figyelembe véve, a közvállalatok vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet egyes rendelkezésinek az alkalmazásának a metodológiai szabályainak a 

jóváhagyására vonatkozó 722/2016. sz. Kormányhatározat rendelkezéseit, 

Tekintettel a Közpénzügyi Miniszter 1875/25.08.2017. sz. Rendeletére. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdés "a" betűje, összevetve a (2) bekezdés "d" betűjével 

és a 97. cikkely alapján, 

határoz: 

1. cikkely Tudomásul veszi a Maros Megyei Tanács Elnökének a rendeletével jóváhagyott, a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatra vonatkozó, elvárási levél 

tartalmát, a jelen határozat 1. sz. melléklete szerint. 

2. cikkely A jelen határozat jóváhagyásának dátumától, kinevezik Luminiţa Geanina 

Constantinescu asszonyt a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Vezető Tanácsába, nem végrehajtó ügyintézői minőségbe, a Közpénzügyi Minisztérium 

képviselője. 

3. cikkely Megalakul a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Vezető Tanácsa, a következő szerkezettel és összetétellel: 

• Peti Andrei úr – a Vezető Tanács elnöke, végrehajtó ügyintéző, a felettes hatóság képviselője; 

• a Vezető Tanács alelnöke, végrehajtó ügyintéző – elfoglalatlan levő tisztség; 

• Pop Felicia asszony – nem végrehajtó ügyintéző, alapszabály szerinti auditálló, az auditálló 

bizottság tagja; 

• Constantinescu Luminița Geanina asszony – nem végrehajtó ügyintéző, az auditálló bizottság 

tagja, a Közpénzügyi Minisztérium képviselője; 

• nem végrehajtó ügyintéző, az auditálló bizottság tagja – elfoglalatlan levő tisztség; 

4. cikkely Meghosszabbítja 2 hónappal, a Maros Megyei Tanácsnak a 81/25.05.2017. sz. 

Határozatával, Pop Ioan-Petru úrnak adott ideiglenes mandátumát, a végrehajtó ügyintéző 

tisztségbe – a Vezető Tanács alelnöke; 
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5. cikkely (1) Jóváhagyja a megbízói szerződések megkötését, a Maros Megyei Tanács és a jelen 

határozat 3. cikkelyében ügyintéző minőségben megnevezett személyek között, a jelen határozat 2 – 

4 mellékleteiben előírt formátumban. 

(2) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács elnökét, az (1) bekezdésben előírt megbízói szerződések 

aláírására. 

(3) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, a jelen határozat 4. cikkelye által előírt 

ideiglenes megbízói szerződés kiegészítő okiratának az aláírására, a jelen határozat 5. melléklete 

által előírt formátumban. 

6. cikkely A jelen határozat elfogadásának a dátumától 30 napos határidőn belül, a Marosvásárhely-

i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsa, kidolgozza és jóváhagyja az 

ügyintézési tervet, amelyet a jóváhagyásától 5 napon belül – a Vezető Tanács Elnökének a 

gondoskodásából – felterjesztenek a felettes közhatóságnak, együtt az ügyintézési tervből kitűnő 

pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény célkitűzésekre és mutatókra vonatkozó javaslatokkal, a 

megtárgyalásuknak és jóváhagyásuknak az érdekébe. 

7. cikkely Az 1-5 sz. mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

8. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye – prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Tanács Gazdasági Igazgatóságával, Humánerőforrás Szolgálatával, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalattal és a jelen határozat 3. és 4. cikkelyben 

megnevezett személyekkel, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 18295/21.09.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsának a 

létrehozására vonatkozóan 

 

 

 

Mivel, 2016.06.01. dátumával, a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű 

Vállalat Vezető Tanácsának a mandátuma meg kellett volna szűnnie, a Maros Megyei Tanácsnak a 

3/17.03.2016. sz. Határozatával jóváhagyták a vállalat vezetőtanácsának az előzetes 

kiértékelési/kiválasztási eljárásának az elkezdését, a következő 4 éves mandátumra. 

A fent említett igazgatási okirat alapján, két előzetes kiválasztási eljárást végeztek, a második két 

jelentkezőnek a kiválasztásával fejeződött be. 

Következésképpen, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalati vezetésére 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely, 1. pont, ”b” és „d” betűinek a 

rendelkezéseinek értelmében, amelyek szerint a közhatóságnak a hatáskörébe tartózik a 

vezetőtanács tagjainak a kinevezése és visszavonása, valamint az ügyintézők felhatalmazási 

szerződéseinek a megkötése, a két „elfogadottnak” minősített jelentkezőt kinevezték, a Maros 

Megyei Tanácsnak a 113/2016. sz. Határozatával, a vállalat ügyintézője minőségbe. 

Ezek szerint, Peti Andrei úr a végrehajtó ügyintéző – a Vezető Tanács elnöke tisztséget viseli és 

Pop Felicia asszony a nem végrehajtó ügyintéző – statútum szerinti auditálló tisztséget foglalja el. 

Ugyanakkor, a 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely, (2) bekezdés, ”a” betűjének a 

rendelkezéseinek az alkalmazásában, a 4786/17.03.2016. sz. átiratban a Maros Megyei Tanács kérte 

a Közpénzügyi Minisztériumtól, annak az intézménynek a képviselőjének a megnevezését, a 

Marosvásárhely-i „Transilvania Repülőtér” Ö.Ü.V. Vezető Tanácsába. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnak a 168/27.10.2016. sz. Határozatával megkezdték a 

végrehajtó ügyintéző – a Vezető Tanács alelnöke és a nem végrehajtó, az auditálló bizottság tagja 

tisztségek elfoglalására a kiválogatási eljárást. 

A válogatási eljárás végeztéig, a tanács működésének törvényes körülményeinek a teljesítésének 

érdekébe, a Vezető Tanácsnak az alelnöki, nem végrehajtó ügyintézői tisztségét ideiglenesen 

volt/van gyakorolva, 2017.09.30.-ig, a Maros Megyei Tanács 81/25.05.2017. sz. Határozata alapján, 

a 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^1 cikkely, (1)-(2) és (5) bekezdések körülményei 

között. 

Az előzetes szelekció eljárásának lefolytatásához szükséges egyik elem, a közvállalatok vállalati 

vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezésinek az 

alkalmazásának a metodológiai szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 722/2016. sz. 
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Kormányhatározat rendelkezései szerint, a tanács profiljának a jóváhagyása a megyei közhatóság 

által. 

Ennek az okiratnak az összeállítása feltételezi, a tanácsnak, a kapacitásának, a tulajdonságainak és 

követelményeinek az azonosítását, amelyekkel kell, rendelkezzen a közösség szintjén, tekintettel a 

küldetésére, az elvárásokra, amelyeket az elvárási levében és a szervezési stratégiai elemekkel 

fejeztek ki. 

A hatóság céljainak és elvárásainak komplett meghatározását a vállalat finanszírozási módjára 

vonatkozó kétségek tisztázásához kötődik. 

Megjegyezzük, hogy ebben a pillanatban, folyamatban van egy külső szakértő szolgálatainak a 

beszerzési eljárása, aki elvégezze a „óvatos magán beruházó tesztjét” amelyet a hozzáértő 

hatóságok kértek, egy egyéni állami támogatás bejelentési eljárásához, a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér részére, az új Irányelvek a repülőtereknek és légi társaságoknak szánt állami 

támogatások (2014/C99/03) 5.1 cikkelye körülményei között. 

Figyelembe véve a fentieket, valamint a tevékenység csökkentett mennyiségét, amely a kifutópálya 

beruházási munkálatai miatt adódott, felfüggesztették a két elfoglalatlan levő ügyintézői állásra kiírt 

válogatási eljárást. 

Az Előzetes értékelési/válogatási metodológia alapján, amelyet a Közpénzügyi Miniszter 

731/19.05.2017. sz. Rendeletével hagytak jóvá, a Közpénzügyi Minisztérium egy értékelési eljárást 

végzett, amelynek következtében, a Közpénzügyi Miniszter 1875/25.08.2017. sz. Rendeletével, 

Luminiţa Geanina Constantinescu asszonyt – a Bukarest-i Közpénzügyi Regionális 

Főigazgatóságának a főfelügyelőjét, kinevezték, mint képviselőjét ennek az intézménynek, a 

Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsában. 

Az adott helyzetben, teljesülnek a törvényes feltételei a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér 

Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsának a megalakítására. 

Ebből a tekintetből, hasznosnak tekintendő, hogy jóváhagyják az elvárási levelet, a jelenleg 

rendelkezésünkre álló elemekkel, azért hogy a Vezetőtanács kidolgozhassa az ügyintézői tervet, a 

109/2011. sz. Sürgősségi Rendelet 12. cikkelye szerint. 

Ezek szerint, az elkövetkező periódusban, a teljesítmény mutatókat a Maros Megyei Tanács fogja 

megtárgyalni és jóváhagyni. A finanszírozási stratégia véglegesítése után, az elvárási levelet 

átvizsgálják, a válogatási folyamatot újrakezdik, a teljesítmény kulcsmutatókat pedig – az 

ügyintézők megbízói szerződéseknek a mellékleteit, kiegészítő okirattal lehet módosítani, az 

elvárási levél követelményeinek az értelmében. 

Mivel a végrehajtó alelnöki tisztség ideiglenes mandátuma lejár 2017.09.30.-án, figyelembe véve a 

tényt, hogy ez helyettesíti a vezetőtanács elnököt, amikor az hiányzik az egységből, úgy gondoljuk, 

hogy hasznos Pop Ioan-Petru úrnak adott ideiglenes mandátumának 2 hónappal való 

meghosszabbítása, a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 

vezetésének a biztosításáról szóló egyes intézkedések megállapítására vonatkozó 81/25.05.2017. sz. 

Határozata szerint a Maros Megyei Tanácsnak, törvényes keretek között. 
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Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsának a létrehozására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Genica Nemeş, végrehajtó igazgató 

              Kakasi Andras, jogtanácsos 

Készítette: Elena Popa, szolgálatvezető /2. pld 
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