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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. november 23.-i 

186. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsába egy 

ideiglenes végrehajtó adminisztrátornak a kinevezéséről 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 25118/20.11.2017. sz. Indokolását, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsába egy ideiglenes végrehajtó 

adminisztrátornak a kinevezéséről szóló határozattervezethez, 

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. Kormányhatározatnak, valamint a Maros Megyei 

Tanácsnak a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató 

Tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának egyes elkezdési intézkedéseinek a 

megállapítására vonatkozó 168/27.10.2016. sz. Határozatának az előírásait,  

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

Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely, 1. pont, ”b” betűjének és a 64^1. cikkely összevetve a 12. 

cikkelynek a rendelkezéseinek értelmébe, 

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 rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) 2017.12.01.-i dátummal kezdődőleg, Pop Ioan-Petru urat kinevezi, mint ideiglenes 

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

Igazgató Tanácsának alelnöke. 

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett adminisztrátor mandátumát, a 168/2016. sz. MMTH-

tal elkezdett válogatási eljárás befejezésének a következtébe, az új adminisztrátoroknak a 

kinevezéséig van adva. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja a megbízási szerződésnek a megkötését a Maros Megyei Tanács és az 

ideiglenesen az adminisztrátori minőségbe kinevezett személy között, a jelen határozat szerves 

részét képező mellékletbe foglalt formába. 

(2) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, az (1) bekezdésbe előírt megbízói 

szerződésnek az aláírásával. 

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

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló 

Ügyvitelű Vállalattal és az 1. cikkely (1) bekezdésben megnevezett személlyel, akik felelnek a 

végrehajtásáért.  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 25118/20.11.2017. sz. 

_____ akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsába egy 

ideiglenes végrehajtó adminisztrátornak a kinevezésére vonatkozóan 

 

 

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 válogatási terv eredeti változata, valamint az eljárásnak a lebonyolítási naptára megváltozott 

egyes ismeretlen elem miatt, amelyek a vállalat finanszírozási stratégiájára vonatkozóan, az 

elővigyázatos privát beruházó tesztjének az alkalmazásának a szükségessége miatt, valamint egy 

ex-ante rentabilitási elemzésnek a megvalósítása miatt, a piacgazdaságban a működtető elvének az 

alkalmazásával, elemzés, amelynek az eredményei a Vállalat vezetőségének számára kötelezettségé, 

valamint a megbízói szerződések mellékletének a teljesítmény mutatóivá válik. 

A Közpénzügyi Minisztérium képviselőjének a kinevezése után a vállalat Igazgató Tanácsába, a 

Maros Megyei Tanácsnak a 145/28.10.2017. sz. Határozatával, létrehozták a vállalatnak az Igazgató 

Tanácsát, jóváhagyva az elvárások levelét is, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló 

Ügyvitelű Vállalat által teljesített repülőtéri szolgáltatás fejlesztésére vonatkozóan. 

Ugyanakkor, Pop Ioan úrnak az ideiglenes mandátuma, végrehajtó adminisztrátor, az Igazgató 

Tanácsnak az alelnöki minőségébe, meg volt hosszabbítva 2017.11.30.-ig, figyelembe véve, hogy a 

Vállalat Szervezési és működési szabályzatának a 29. cikkelyének az előírásai szerint, az alelnök az 

igazgató tanács elnökének a jogos helyettesítője, amikor az hiányzik, vagy nem tudja teljesíteni a 

mandátumát. 

Az ideiglenes adminisztrátorok kinevezése az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok 

vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^1. cikkely (1) 

bekezdésének az előírásaival szabályozzák, amely 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.” 

Tekintettel az előbb említett aspektusokra, valamint a tényre, hogy a válogatási eljárást, a törvényes 

határidők betartásával, feltehetően 2018 januárjának a végén lehet befejezni, úgy gondoljuk, hogy 

szükséges Pop Ioan úrnak a kinevezése, Ideiglenes végrehajtó adminisztrátori minőségbe. A 

válogatási eljárásnak a befejezéséig. Az ideiglenes adminisztrátori mandátum gyakorlása a 

megbízói szerződés alapján fog történni, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnöke fel van hatalmazva 

annak az aláírásával. 
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Figyelembe véve a fennebbieket, alávetik jóváhagyásra a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsába, egy ideiglenes végrehajtó adminisztrátornak a 

kinevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Genica Nemeş végrehajtó igazgató 

Készítette: Elena Popa, szolgálatvezető /2. pld 

 Kakasi Andras jogtanácsos 
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