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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. december 21.-i 

203. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsába egyes állásoknak az 

elfoglalására vonatkozó minimálisan kötelező feltételeknek a tisztázásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2017.12.15.-i 27.686. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

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

Sürgősségi Kormányrendeletnek 5. cikkely (2) bekezdésének az előírásainak értelmébe, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V.-nál a vállalati irányítás bevezetéséről szóló 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Szervezési és működési 

szabályzatára, valamint a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér O.Ü.V. Igazgatói Tanácsának, 

egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának a véglegesítésére, egyes intézkedéseknek a 

megállapítására vonatkozó 163/26.10.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatra, 

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” pontjával 

és a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér O.Ü.V. Igazgatói Tanácsának, egyes 

tagjainak a kiválasztásának az eljárásának a véglegesítésére, egyes intézkedéseknek a 

megállapítására vonatkozó 163/26.10.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat II mellékletébe 

foglalt, az elfoglalatlan levő, Igazgató Tanács alelnöke, végrehajtó adminisztrátor és az auditálló 

bizottság tagja, nem végrehajtó adminisztrátor tisztségeknek a jelentkezőinek kikötött követelmény, 

hogy ne legyen, köztisztviselő vagy ne tartózzon más személyzeti kategóriához a felettes 

közintézmény vagy más közintézmény keretében, ki lesz iktatva, ez a követelmény csak a 

kinevezésnél működhet, a törvény értelmébe. 

2. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V.-nál a vállalati irányítás bevezetéséről szóló 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. 

sz. Mellékletének a 15. cikkelye módosul és a következő lesz a tartalma: 

„15. cikkely Az Igazgatótanács 5 személyből áll, a következőképpen: 

- egy képviselője a Maros Megyei Tanácsnak, legkevesebb 5 év régiséggel, a repülőtéri tevékenység 

keretében és/vagy kereskedelmi társaságok vagy önálló ügyvitelű vállalatoknak az adminisztrálási 

tevékenységébe; 
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- egy képviselő a Közpénzügyi Minisztérium részéről, aki a gazdasági vagy jogi tudományoknak a 

diplomázottja és legkevesebb 5 év régisége van gazdasági, könyvelési, audit, pénzügyi vagy jogi 

téren, az egyetemi tanulmányi oklevélnek a megszerzésének a dátumától; 

- 3 személy, akinek gyakorlata van egyes önálló ügyvitelű vállalatoknak vagy társaságoknak az 

igazgatásába, ideértve a magánszférában működő társaságokat. Ezek a személyek nem lehetnek 

köztisztviselők vagy más személyzeti kategóriák a felettes közintézmények vagy más közintézmények 

keretéből.” 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-nak, a 

Maros Megyei Tanácsnak a 168/27.10.2016. sz. Határozatával kinevezett válogató bizottságnak, a 

tagjainak és a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának a Vagyonkezelési, 

Közszolgáltatási, Vállalatirányítási Osztályának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 27686/15.12.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsába egyes állásoknak az 

elfoglalására vonatkozó minimálisan kötelező feltételeknek a tisztázásáról 

 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-nál, a vállalati vezetésnek a bevezetésére 

vonatkozó 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozat jóváhagyásának pillanatában, érvényben 

levő, a közvállalatok vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. 

cikkely (2) bekezdés ”c” betűjének rendelkezéseivel, szabályozták a köztisztviselők soraiból való 

kiválasztásnak a tilalmát, vagy más személyzeti kategóriákból, a felettes közhatóság vagy más 

közhatóság keretéből, a vállalat igazgatói tanácsának a három tagjának – a repülési tevékenység 

keretében egyes jövedelmező önálló ügyvitelű vállalatoknak vagy kereskedelmi társaságoknak az 

igazgatásába/menedzselésébe gyakorlattal rendelkező személyek, ok amelyet belefoglaltak a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szervezési és működési 

szabályzatának a 15. cikkelyébe. 

A közvállalatok vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

jóváhagyásáról szóló 111/2016. sz. Törvény, módosította az előbb említett jogi rendelkezést. 

Eszerint, „[..] Ezek a személyek nem lehetnek köztisztviselők vagy személyzeti kategóriák a felettes 

közintézmények vagy más közintézmények keretéből.” 

A Maros Megyei Tanácsnak a 263/26.10.2017. sz. Határozatával, jóváhagyták az elfoglalatlan levő, 

Igazgató Tanács alelnöke, végrehajtó adminisztrátor és az auditálló bizottság tagja, nem végrehajtó 

adminisztrátor tisztségeknek a jelentkezőjének a profilját, Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsába, közölve a szelekcióra vonatkozó 

hirdetést. 

A hirdetés tartalmazza, a fent említett határozat II. mellékletének a B pontjának az előírásai szerint, 

mint minimális specifikus kötelező követelményt „hogy ne legyen, köztisztviselő vagy ne tartózzon 

más személyzeti kategóriához a felettes közintézmény vagy más közintézmény keretében”. 

A Maros Megyei Tanácsnak az Iktatójába a 26875/11.12.2017. sz. alatt benyújtottak egy tisztázási 

kérelmet, ennek a követelménynek az ellenőrzésének a pillanatára vonatkozóan, a jelentkezési akta 

ellenőrzésének a pillanatába vagy a tisztségbe való kinevezéskor. 

Elemezve ezt a tisztázási kérelmet, szükségesnek tartjuk a vállalatnak a Szervezési és működési 

szabályzatának a 15. cikkelyének a módosítását, a közbejött jogi módosulásoknak megfelelően. 

Hasonlósan, az ebben a pillanatban érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően és azzal a céllal, 

hogy ne korlátozza az esetleges jelentkezőknek a részvételét a kiválasztási eljárásban, javasoltatik a 

minimális specifikus követelménynek az újra fogalmazását, a köztisztviselői minőségnek a 

gyakorlására vonatkozóan és a felettes közhatóságnak a személyzeti kategóriájába való tartózásra 

vonatkozóan, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak a 163/26.10.2017. sz. Határozatának a II. 
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Mellékletével állapítottak meg, mind a két állásra, amelyek az eljárásnak a tárgyát képezik, annak a 

ténynek a leszögezésével, hogy ezt a követelményt a tisztségbe való kinevezéskor fogják 

ellenőrizni. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetik jóváhagyásra a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér 

Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsába egyes állásoknak az elfoglalására vonatkozó minimálisan kötelező 

feltételeknek a tisztázásáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa, szolgálatvezető /2. pld 
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