MAROS MEGYEI TANÁCS
2019. június 27.-i
78. számú HATÁROZAT
A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a
teljesítmény mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 19/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat
Mellékletének a módosításáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15631/21.06.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a Vagyonügyi, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztályának a Szakjelentését, a
Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalat irányítására
vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 1. pont c) betű, 8. cikkely (3) és
(4) bekezdés, valamint a 12 és 13 cikkely, valamint az utólag módosított és kiegészített, a
Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Szervezési és Működési
Szabályzat 18. cikkely és a 145/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat alapján létrehozott
Vezető tanácsnak a tagjainak a Megbízói szerződéseiknek a 17. cikkely (1) bekezdés előírásait,
A közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes
előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 722/2016. sz.
Kormányhatározatnak, a 2. sz. Mellékletének – A vezető tanács vagy esetenként, a felügyelő tanács
tagjainak, valamint az igazgatók, illetve az igazgatóság tagjainak, a pénzügyi és nem pénzügyi
teljesítmény mutatóinak és a változó összetevőinek a megállapításának a metodológiai normái, II.
Fejezet 5. Szakasz „A nem végrehajtó ügyintézőknek és a végrehajtó ügyintézőknek a fizetéseiknek
a változó összetevőjének a felülvizsgálásának a metodológiája”, előírásainak a betartásával,
Tekintettel, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 2019.05.08.-i
3453. sz. kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 2019.05.09.-i 10920. sz. alatt iktattak,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű és (2) bekezdés d) betű, valamint a 97.
cikkely alapján,
határoz:
I. cikkely A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a
teljesítmény mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 19/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat
Melléklete a következőképpen módosul:
A B. Szakasz KÖZÉPTÁVON, B.II.2 Fejezet Teljesítmény kulcsmutatók (ICP) – a fizetés változó
összetevőjének a kiszámítása, B.II.2.2 alfejezet Nem pénzügyi mutatók (működési), módosul a
B.II.2.2.1 pont Az utasok számának a növekedése, számítási mód oszlop és a következő lesz a
tartalma:
„Kiszolgált utasok száma az évvégén/Az előző évben kiszolgált utasok száma (a 2019. évre, a 2018.
év második szemeszterét veszik viszonyítási évnek szorozva kettővel) x 100;
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A megvalósítandó szint: min. +20%”
Jóváhagyja a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának a végrehajtó
és nem végrehajtó ügyintézőinek a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóit, a teljesítmény
kulcsmutatóinak (ICP) a hányadát és a javadalmazás változó összetevőjének a fizetési paramétereit,
a jelen határozat szerves részét képező Melléklet szerint.
II. cikkely (1) A jelen határozat alapján, a Vállalat végrehajtó ügyintézőinek a megbízói
szerződéseit kiegészítő okiratokat fognak megkötni.
(2) Felhatalmazza Péter Ferenc urat – a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja az (1)
bekezdésben említett kiegészítő okiratokat.
III. cikkely A jelen határozatot közlik, Maros Megye prefektusi hivatalával, valamint a Maros
Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának és Humánerőforrás Szolgálatának
és a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, az ügyintézőinek,
akik felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
15631/21.06.2019. sz.
VI D1 akta
INDOKOLÁS
A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a
teljesítmény mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 19/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat
Mellékletének a módosítására vonatkozó határozattervezethez
A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Vezetősége, kérte a Maros Megyei Tanácstól,
a 3453/2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 10920/2019. sz. alatt iktattak, az
”utasok számának a növelése” teljesítmény kulcsmutatónak a módosítását, az összehasonlítási
alapnak a megváltoztatásával és a megvalósítandó minimális küszöbnek a csökkentésének az
értelmébe.
A Maros Megyei Tanácsnak a 19/2018. sz. Határozatával jóváhagyott, a Vállalat végrehajtó
ügyintézőinek a teljesítmény mutatója, évi +20%-os növekedést követel, alapnak véve a 2015. évet.
A Vállalatnak az Ügyintézői állítják, hogy a teljesítmény kulcsmutatónak a számításához, mint
összehasonlítási évet, a 2015. évi adatoknak a felhasználása nem reális alap, mivel a 2015. év, egy a
kontinuitási periódushoz tartozó év, amikor folyamatban volt a szerződéseknek a lebonyolítása,
számos külföldi célállomásokkal.
A tevékenységnek a korlátozásával és utólag, a felfüggesztésével 20 hónapos periódusra (a generál
javításnak a kivitelezésének az érdekébe) a repüléseknek az újraindításával, a Vállalat sokat
veszített, mivel a forgalmi mennyiség, a célállomásoknak a száma nem voltak az azelőtti szinten,
amely a tevékenységnek a beszüntetésének az ideje alatt, a működtetőknek a szomszédos
repülőterekre való elköltözésüknek a következménye. Egy verseny piac körülményei között, az
elveszített szegmensnek a visszanyerése, a szerződéseknek az újratárgyalása egy terjedelmes
munkát feltételez.
Ezen körülmények között, a repülőtérnek a 2018. évi (II. szemeszter) forgalma összesen 63.764
kiszolgált utas, a 170.656 kiszolgált utassal szembe, a 2015. évnek ugyanarra a periódusára
(37,3%).
Az utóbbi két évnek a forgalmának a megvalósítása (korlátozással és tevékenység felfüggesztéssel)
156 utas 2017-ben és 63.764 utas a 2018. évben, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási
Minisztériumot (M.D.R.A.P.) arra késztette, hogy a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér"
Ö.Ü.V.-t beiktassa a maximum 200.000 utas/év forgalmú Romániai regionális repülőtereknek a
működtetési állami támogatásnak a sémájába, séma amelyet a 1259/2019. sz. MDRAP Rendelettel
hagytak jóvá.
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A törvény előírásaival összhangban, a megyei közhatóság jóváhagyta a Maros Megyei Tanácsnak a
49/09.05.2019. sz. Határozatával, a folyó év minimális működtetési támogatását és a bevételi és
kiadási költségvetést.
A 4.800 ezer lej értékbe megállapított minimális működtetési támogatásnak az alapja, a 2019 és
2020. évek aktualizált Üzleti tervben megbecsült forgalom. Ezek szerint, kiindulva a 2018. évnek
(II szemeszter) megvalósításaiból, átszámolva az egész évnek a szintjére, és 20%-os éves
növekedéseket adva, a Vállalat 153.034 utasforgalommal számolt a 2019. évre és 183.641
utasforgalommal a 2020. évre.
Következésképpen, az ”utasok számának a növelése” teljesítmény kulcsmutatónak az
egyeztetésének,az érdekébe, az Üzleti tervben, a működtetési támogatásban és a 2019. évi bevételi
és kiadási költségvetésben figyelembe vett paraméterekkel, szükség van a Marosvásárhely-i
"Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a
jóváhagyásáról szóló 19/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosítására.
A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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