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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. február 28.-i 

19. számú HATÁROZAT 

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

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4252/20.02.2019. sz. Indokolását, a Humánerőforrásnak 

a 4254/20.02.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak 4259/20.02.2019. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Felicia Pop asszony által megfogalmazott, a rábízott mandátumról való lemondásáról 

szóló kérésre, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 2367/31.01.2019. sz. alatt iktattak és a 

Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö. Ü. V. 854/01.02.2019. sz. átiratára, amelyet a Maros 

Megyei tanácsnál a 2581/01.02.2019. sz. alatt iktattak, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (5) bekezdés és 64
4
. cikkely (1) bekezdés, valamint a 

722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak bevezetéséhez szükséges, A válogatási 

kritériumoknak, az 5 jelentkezőig terjedő rövid listának, annak az osztályozásának, a végleges 

kinevezésre vonatkozó eljárásnak, a készítéséhez minden állásra, a meghatározására vonatkozó 

metodológiai normák 35-37, 39. cikkely előírásai szerint, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezési 

és működési szabályzatának X. fejezet – A vezető szervek, előírásait, amelyeket az utólag 

módosított és kiegészített 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal hagytak jóvá, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, alátámasztva az (2) bekezdés ”d” betű és a 

97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Tudomásul veszi, a Felicia Pop asszonnyal kötött, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Ö. Ü. V. Vezetőtanács tag, nem végrehajtó adminisztrátor tisztségre vonatkozó, 

20570/29.09.2017. sz. Megbízói szerződésnek, a mandátumról való lemondással történő  

megszűnését, 2019.02.01.-i dátummal. 

2. cikkely Jóváhagyja a Vezetőtanácsában, betöltetlen levő, az auditáló bizottságnak a tagja, két 

nem végrehajtó adminisztrátori állásnak az elfoglalásának érdekébe, a jelöltek 

értékelési/kiválasztási eljárásának az elindítását. 
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3. cikkely A jelen határozatnak a 2. cikkely előírásainak megfelelően szervezett eljárásba beirt 

jelentkezőknek az előzetes értékelését/kiválasztását, az 1. Melléklet szerint létrehozott kiválasztási 

bizottság fogja végezni. 

4. cikkely (1) jóváhagyja, a jelen határozat 1. cikkely szerint betöltetlenné vált, az auditáló 

bizottságnak a tagja, nem végrehajtó adminisztrátori tisztségnek a pályázójának a profilját, a 2. 

Melléklet szerint. 

(2) A Maros Megyei Tanácsnak a 163/26.10.2017. sz. Határozatának a II Mellékletével 

jóváhagyott, az auditáló bizottságnak a tagja, nem végrehajtó adminisztrátori állásnak a jellegzetes 

feltételeit, kiegészítik, a jelen határozat 2 Melléklet B pont d betű által előírt feltétellel. 

5. cikkely A jelen határozat 2. cikkely szerint kezdeményezett értékelési/kiválasztási eljárásra 

vonatkozó közleményt, közzéteszik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálata által, két nagy terjedelmű gazdasági és/vagy pénzügyi újságban és a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat internetes oldalán, a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. vezetősége által, a jelentkezéseknek a 

megküldésének megállapított határidő előtt 20 naptári nappal. 

6. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét – Péter Ferenc urat, a szükséges 

összes eljárásnak az elvégzésére és a jelen határozat 1. cikkely szerint betöltetlenné vált állásnak az 

elfoglalásának a kiválasztási eljárásának a lebonyolításának érdekébe, a törvényes eljárásoknak a 

lebonyolítására, a 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet és az utólag módosított és 

kiegészített, 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a rendelkezéseinek a szabályozási 

feltételei szerint. 

7. cikkely Az 1. és 2. sz. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

8. cikkely A jelen határozatot közlik Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű 

Vállalattal, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatának és a 3. 

cikkelyben megnevezett személyeknek, akik felelnek a meghatározott intézkedéseknek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

  4252/20.02.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet és az utólag módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnál a vállalatirányításnak a bevezetésére 

vonatkozó 25/2012. sz. MMTH-tal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló 

Ügyvitelű Vállalat szervezési és működési szabályzatának X. fejezet – A vezető szervek, alapján 

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

Vezetőtanácsában, betöltetlen egy nem végrehajtó adminisztrátori állás, az auditáló bizottságnak a 

tagja. ez egy válogatási eljárásnak a tárgyát képezte, amely viszont nem végződött az állásnak a 

betöltésével. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnál a 2367/31.01.2019. sz. alatt iktatott átirattal, Pop Felicia 

asszony közölte a szándékát, hogy visszavonul az általa elfoglalt nem végrehajtó adminisztrátori 

tisztségből, 2019. 02. 01.-től. 

A 20570/29.09.2017. sz. Megbízói szerződés 18. cikkely előírásainak értelmében: 

„A jelen szerződést aláíró felek döntenek, hogy annak a hatásai megszűnhetnek, egy vagy több 

esetben a következők közül: […] 

c) a megbízó által rábízott mandátumról való lemondás”. 

A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64
4
. cikkely (1) bekezdés szerint, „Abban az esetben, 

amikor egy vagy több adminisztrátori állás betöltetlen van, a válogatási eljárást a felettes 

közhatóság gondosságából indítják el, a betöltetlenné nyilvánítástól 45 napos határidőn belül.” 

Mindkét nem végrehajtó adminisztrátori tisztségnek a betöltésének a céljából szervezett válogatási 

eljárás lebonyolításának érdekébe, több intézkedésre van szükség, amelyeket a vonatkozó jogi 

rendelkezések írnak elő, amint következnek: 

 a 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64
4
. cikkely előírásainak értelmében, a 

közigazgatási okiratnak a kibocsátása, amellyel, a felettes közhatóság, az elfoglalatlan levő 

állásokra, a tanácsnak a tagjainak a válogatási eljárásának az elkezdése felett dönt; 

 a válogató bizottságnak a létrehozása, a felettes közhatóságnak az adminisztratív okiratával, 

illetve a döntéssel, hogy a válogatási folyamatban a bizottság támogatva legyen vagy, hogy 

a válogatást egy független szakértő végezze, a 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. 

cikkely (5) bekezdés előírásai szerint és a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a 

közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásainak bevezetéséhez szükséges, A válogatási kritériumoknak, az 5 

jelentkezőig terjedő rövid listának, annak az osztályozásának, a végleges kinevezésre 



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

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

vonatkozó eljárásnak, a készítéséhez minden állásra, a meghatározására vonatkozó 

metodológiai normák 11. cikkely (1) előírásai szerint; 

 a nem végrehajtó adminisztrátori tisztségnek, az auditáló bizottságnak a tagja, a 

jelentkezőjének a profiljának a jóváhagyása, amely betöltetlen lett, Pop Felicia asszony 

mandátumának a lejártával, a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a 

közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásainak bevezetéséhez szükséges, A válogatási kritériumoknak, az 5 

jelentkezőig terjedő rövid listának, annak az osztályozásának, a végleges kinevezésre 

vonatkozó eljárásnak, a készítéséhez minden állásra, a meghatározására vonatkozó 

metodológiai normák 35. cikkely előírásai szerint. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetbe foglalt javaslat, az eljárásnak, a válogató bizottságon 

keresztül való lebonyolítását véleményezi, egy független szakértőnek a szolgálatainak a 

szerződtetése nélkül, az eljárásnak a lebonyolítására vagy a bizottságnak a támogatására. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, alátámasztva a 

(2) bekezdés ”d” betű előírásai szerint, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítására vonatkozó egyes 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 

 

 

  4254/20.02.2019. sz. 

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

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

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsát, a 

Közvállalatoknál a vállalatirányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet és a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezési és működési 

szabályzata, X. Fejezet – A vezetőszervek rendelkezései szerint volt létrehozva, az utólag 

módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretében a 

vállalatirányítás bevezetésére vonatkozó, 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal volt 

jóváhagyva. 

A vállalatnak a vezető tanácsának a jelenlegi összetételében megtalálható a nem végrehajtó 

adminisztrátor – bejegyzett könyvvizsgáló tisztség, amelyet a törvény szerint Felicia Pop asszony 

tölt be, a 20570/29.09.2017. sz. Megbízói szerződés alapján, amint módosítva volt az 1. sz. 

Kiegészítő okirattal. 

A megbízás ideje, a fent említett megbízói szerződésben a 2017.09.28-2020.06.01. periódusra volt 

megállapítva. 

A Maros Megyei Tanácshoz a 2367/31.01.2019. sz. megküldött átirattal, Pop Felicia asszony 

közölte a visszalépési szándékát ebből a tisztségből, 2019.02.01.-i dátummal kezdődőleg. 

A 20570/29.29.2017. sz. Megbízói szerződés 18. cikkely rendelkezései szerint: 

„A jelen szerződésnek az aláíró felei, meghatározták, hogy az hatályon kívül helyezhető az egyik 

vagy több helyzetbe, a következők közül: 

[…] 

c) a megbízott által a rábízott mandátumról való lemondás” 

Az utólag módosított és kiegészített, a vállalatirányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 64^1 cikkely (1) bekezdés előírásai szerint „Az önálló ügyvitelű vállalatnak egy 

vagy több adminisztrátori állásának a felszabadulása esetén, a felettes közhatóság, kinevezhet 

ideiglenes adminisztrátorokat, az adminisztrátoroknak a válogatási eljárásának a végéig, a jelen 

sürgősségi rendelet szerint.” 

A fennebb említet törvényes rendelkezésekre utal a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V. által a 854/01.02.2019. sz. alatt megküldött kérés is, viszont még a Felicia Pop asszony 
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mandátumának a megszűnése után is, a vállalat Igazgatótanácsának a keretében, az adminisztrátori 

tisztségekből három el van foglalva (végrehajtó elnök, végrehajtó alelnök és nem végrehajtó 

adminisztrátor – a Közpénzügyi Minisztériumnak a képviselője) következésképpen, ennek a 

tisztségnek az üresedése nem okozza az adminisztrátoroknak a számának a törvényes minimális alá 

való esését. 

Ez az oka annak is, hogy az üresen maradt tisztségnek a betöltésének a válogatási eljárásának az 

elindítását javasoljuk, és a vállalatnak az Igazgató Tanácsának a jelenlegi mandátumának a 

hátralevő idejére egy megbízói szerződésnek a megkötését, vagyis 2020.06.30.-ig egy ideiglenes 

mandátum az ajánlott. 

Ebben az esetben, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^4 cikkely (1) bekezdés rendelkezései 

alkalmazandók, amely szerint: 

„Egy vagy több adminisztrátori állásnak az üresedése esetén, a válogatási eljárást, a felettes 

közhatóság által, az üresedéstől 45 napon belül kell elindítani.” 

Ugyanakkor, a vállalatnak az igazgatói tanácsában, még van egy másik betöltetlen nem végrehajtó 

adminisztrátori tisztség, az auditáló bizottság tagja, amelyet mindamellett, hogy egy válogatási 

eljárásnak volt a tárgya, nem sikerült betölteni. Emiatt úgy ítéljük, hogy szükséges a válogatási 

eljárásnak az elindítása, mindkét nem végrehajtó tisztségnek a betöltésének a céljából. 

Megjegyezzük, hogy a fennebb említett jogszabály 5. cikkely előírásai szerint, az igazgató 

tanácsnak a tagjait a felettes közhatóság nevezi ki. Mindkét állás, amely a válogatási eljárásnak a 

tárgyai nem végrehajtó és független adminisztrátori állások, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt 31/1990. sz. Törvény 138^2. cikkely értelmében, a törvényes 

rendelkezések pedig előírják mint azoknak a betöltésének a követelménye „egyes önálló ügyvitelű 

vállalatnak vagy társaságnak az adminisztrálásában vagy ügykezelésében való gyakorlat, beleértve 

a privát szektor társaságait”, valamint a tényt, hogy ezek a személyek nem tölthetnek be, a felettes 

közhatóság vagy más közintézmény keretében, köztisztviselői vagy más személyzeti kategóriába 

tartozó tisztséget. 

A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, „Az igazgató 

tanács tagjainak a kinevezése egy értékelő vagy egy előzetes válogatás alapján fog történni, amelyet 

a felettes közhatóság szintjén szervezett bizottság fog végezni. […] A felettes közhatóságnak a 

képviselőjének és a többi 1-5 adminisztrátor a kinevezésének az érdekébe, a felettes közhatóság úgy 

dönthet, hogy a válogatási folyamatba a bizottság támogatva legyen vagy a válogatás egy független 

szakember által legyen végezve, természetes vagy jogi személy, szakosodott a humánerőforrás 

toborzására, akinek a szolgáltatásait a törvény szerint szerződtetik.” 

A vezetőtanács tagjainak a válogatására vonatkozó közleményt, a felettes hatóság gondoskodása 

által legalább két gazdasági és/vagy pénzügyi nagy terjedelmű újságban teszik közzé, a 

vezetőtanácsnak az elnökének a gondoskodása által pedig, a közvállalatnak az internetes oldalán. 

Kell, tartalmazza a feltételeket, amelyeket a jelentkezők kell teljesítsenek és az értékelési 

kritériumokat. A válogatást az egyenlőség, az azonos bánásmód és a transzparencia elveinek a 

betartásával végzik. 

Az adminisztrátoroknak a válogatási kritériumai, a közvállalatoknak a vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazási 
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metodológiájának a normáinak a jóváhagyásáról szóló 722/2016. sz. Kormányhatározat I Melléklete 

szerint lesznek meghatározva, a válogatási bizottság vagy esetenként a független szakértő által, 

figyelembe véve az önálló ügyvitelű vállalatnak a tevékenységének a sajátosságait és összetettségét 

és az elvárási levélnek a követeléseit. 

Megjegyezzük, hogy nem lehetnek adminisztrátorok azok a személyek akik, a törvény szerint, 

alkalmatlanok vagy akik el voltak ítélve, a bizalommal való visszaéléssel, a vagyon ellen elkövetett 

bűncselekményekért, korrupciós bűncselekményekért, sikkasztásért, okirat hamisításért, 

adócsalásért, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a pénzmosás 

megelőzéséről és büntetéséről, valamint a terrorizmus finanszírozását megelőző és elhárító egyes 

intézkedéseknek a bevezetéséről szóló 656/2002. sz. Törvény által előírt bűncselekményekért. 

A válogatási eljárásnak a lebonyolításába, a válogató bizottságnak az egyik feladata, a 

szándéknyilatkozatnak az elemzése és az elemzésnek az eredményeinek a jelentkező profiljának a 

mátrixába való beillesztése. A jelentkezőnek a profiljának a mátrixának az eredményeit a tanácsnak 

a profiljának a mátrixának a függvényébe elemzik. 

Megjegyezzük, hogy 722/2016. sz. Kormányhatározat I Melléklet 21. cikkely előírásainak az 

alkalmazásának érdekébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 168/2016. sz. Határozatával 

kezdeményezett, 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 Határozattal, jóváhagyták a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanácsának a profilját. 

Ugyanakkor, ugyanazon közigazgatási okirattal, jóváhagyták az Igazgatótanács alelnöke, végrehajtó 

ügyintéző és a nem végrehajtó adminisztrátor, az auditáló bizottság tagja, annak idején betöltetlen 

levő tisztségeknek a profilját. 

Az adminisztrátori tisztségre jelentkezőnek a profilja, a szerepnek a leírását képezi, amelyet a 

jelentkező be kell majd töltsön, a szerepnek a sajátos környezetfüggő követelményei alapján, 

valamint a műszaki illetékesség és a viselkedési tulajdonságok, a tapasztalat és a sajátosságokkal, 

amelyeket a jelentkező kell bizonyítsa, a közvállalatnak a küldetése, a célkitűzései és céljai szerint, 

valamint annak a fejlődési szakasza szerint. A profil elkészítésénél megjegyzik, egyrészt, a kötelező 

minősítési kritériumokat és szinteket, másrészt, az opcionális minősítési kritériumokat és szinteket, 

úgy individuális szinten, mint a teljes tanácsnak a kollektív szintjén, minimális illetékességi 

fokozatok formájába. 

A nem végrehajtó – az auditáló bizottságnak a tagja, tisztségnek, a 163/2017. sz. MMTH-tal 

jóváhagyott profil, a vállalatnak az Igazgatótanácsának a profil mátrixához viszonyítva, különbözik 

a Pop Felicia asszony megbízói szerződésének a megszűnésével, elfoglalatlanná vált állásétól, a 

jelentkező profiljának, a II melléklettel meghatározott, tanulmányi követelmények és kritériumok 

szempontjából. 

Ezen ok miatt, a válogatási eljárásnak a lebonyolításának az érdekébe, a 722/2016. sz. 

Kormányhatározat  I Melléklet 34-35 cikkely előírásainak értelmébe, szükség van a betöltetlenné 

vált állásnak a jelentkezői profiljának az előzetes jóváhagyására. 

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

menedzsmentjének biztosításának egyes intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 
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4252/20.02.2019. sz. indokolásra, úgy értékeljük, hogy teljesülnek a törvényes feltételei, ennek a 

határozattervezetnek, a jóváhagyásra való előterjesztéshez. 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa - szolgálatvezető /2pld. 

 Monica Dohotariu - tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

4259/20.02.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

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

biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 4252/20.02.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálat 4254/20.02.2019. sz. 

szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő iratoknak a tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a 

vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (5) bekezdés és 

64
4
. cikkely (1) bekezdés, a Válogatási feltételeknek a megállapításának, minden állásnak az 5 

jelentkezőig terjedő rövid listájának, azoknak az osztályozásának az összeállításának, a végső 

kinevezésnek az eljárásának, valamint a 722/2016 sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a 

közvállalatoknak a vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek a 

rendelkezéseinek a bevezetéséhez szükséges egyéb intézkedések metodológiai normáinak 35-37 

cikkely, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 31/1990. sz. társaságok törvénye 

138
2
 cikkely (2) bekezdés, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű 

alátámasztva a (2) bekezdés ”d” betű előírásai. 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsát, a 

Közvállalatoknál a vállalatirányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet és a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezési és működési 

szabályzata, X. Fejezet – A vezetőszervek, rendelkezései szerint volt létrehozva, az utólag 

módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretében a 

vállalatirányítás bevezetésére vonatkozó, 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal volt 

jóváhagyva. 
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A vállalatnak a vezető tanácsában, két betöltetlen levő nem végrehajtó ügyintéző, az auditáló 

bizottságnak a tagja, tisztség létezik. 

A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^4 cikkely (1) bekezdés szerint: „Egy vagy több 

adminisztrátori állásnak az üresedése esetén, a válogatási eljárást, a felettes közhatóság által, az 

üresedéstől 45 napon belül kell elindítani”, ennek értelmébe a felettes közhatóság kibocsátja a 

közigazgatási okiratot, amellyel elhatározza a vezető tanács tagjainak a válogatási eljárásának az 

elindítását, a betöltetlen levő állásokra. 

A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, „Az igazgató 

tanács tagjainak a kinevezése egy értékelő vagy egy előzetes válogatás alapján fog történni, amelyet 

a felettes közhatóság szintjén szervezett bizottság fog végezni (…)”, amelyet ugyancsak e felettes 

közhatóság által kibocsátott közigazgatási okirattal hoznak létre. 

A vezetőtanács tagjainak a válogatására vonatkozó közleményt, a felettes hatóság gondoskodása 

által legalább két gazdasági és/vagy pénzügyi nagy terjedelmű újságban teszik közzé, a 

vezetőtanácsnak az elnökének a gondoskodása által pedig, a közvállalatnak az internetes oldalán, a 

Válogatási feltételeknek a megállapításának, minden állásnak az 5 jelentkezőig terjedő rövid 

listájának, azoknak az osztályozásának az összeállításának, a végső kinevezésnek az eljárásának, 

valamint a 722/2016 sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közvállalatoknak a vállalati vezetésére 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek a rendelkezéseinek a bevezetéséhez 

szükséges egyéb intézkedések metodológiai normáinak 39. cikkely előírásai szerint. 

Az adminisztrátoroknak a válogatási kritériumait, a fennebb említett normák szerint vannak 

meghatározva, figyelembe véve az önálló ügyvitelű vállalatnak a tevékenységének a sajátosságait és 

összetettségét és az elvárási levélnek a követeléseit. 

Figyelembe véve, hogy a vállalatnak a Vezető Tanácsának a profiljának a mátrixához viszonyítva, a 

nem végrehajtó adminisztrátor, az auditáló bizottság tagja, profilja, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnak a 168/2016. sz. Határozatával kezdeményezett, a Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér O.Ü.V. Igazgatói tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának a 

véglegesítésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó 163/26.10.2017. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozattal hagytak jóvá, különbözik a Felicia Pop asszony által, a 

mandátumáról való lemondásának a következtébe, betöltetlenné vált állásnak a meghatározott 

tanulmányi követelményei és kritériumai szempontjából, szükség van a nem végrehajtó 

adminisztrátor, az auditáló bizottság tagja, tisztségre jelentkezőnek a profiljának a jóváhagyására, a 

fennebb idézett normák 35-37. cikkely előírásai szerint. 

A válogatási eljárásnak a tárgyát képező mindkét állás nem végrehajtó és független, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 31/1990. sz. Társaságok törvénye 138
2
 cikkely (2) 

bekezdés által előírt feltételeknek a betartásával, ezért a Maros Megyei Tanács 163/26.10.2017. sz. 

Határozatának a II Melléklete, annak értelmében ki lesz egészítve. 

Ami, a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó feladatköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, 

a megyei érdekű önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezésére és működésére vonatkozó 

feladatokat gyakorol. Ugyanannak a jogszabálynak a 91. cikkely (2) bekezdés ”d” betű szerint, a 
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Maros Megyei Tanács, a megye nevébe, az önálló ügyvitelű vállalatnál a tulajdonába levő 

részeknek megfelelő összes jogot és kötelességet gyakorolja, törvényes keretek között. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelye, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebbiek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítására vonatkozó, egyes intézkedéseknek a 

megállapítására vonatkozó határozattervezet teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz, hogy alá 

lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke / 2 pld. 

Ellebőrizte: Adriana Farkas - Szolgálatvezető 
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