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2019. november 28.-i 

145. számú HATÁROZAT 

A  S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) Részvényeseinek a Közgyűlésébe, a 

Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének egy, a társaságnak a menedzsmentjére vonatkozó, 

speciális mandátumának a jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 30530/21.11.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási 

Osztály 30575/22.11.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 30695/22.11.2019. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel: 

- a Maros Megyei Tanácsnak a 90/31.07.2019. sz. Határozatának és a S.C "Parc Industrial 

Mureş" S.A Részvényeseinek a Közgyűlésének a 7/31.07.2019. sz. Határozatának az 

előírásaira, 

- a Társaság Statútumának a 10. cikkely és 11. cikkely „b” és „d” betű, alátámasztva a 

2016.04.27.-i 2D Képviseleti szerződés 3.1 cikkely ”b” és „d” betű előírásaira, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^1 cikkely előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés a) betű, megerősítve a (2) bekezdés d) betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely Kinevezi, a  S.C "Parc Industrial Mureş" S.A ideiglenes adminisztrátorainak, a 

következő személyeknek, 2020. március 1.-ig, amikorra befejezik a felettes hatóságot képviselő 

tagnak a kiválasztása: 

 Nagy Istvan 

 Moldovan Claudiu Dumitru 

 Călugăr Ioan Daniel 

 Filimon Vasile 

2. cikkely Felhatalmazza a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Részvényeseinek a Közgyűlésében a 

Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, hogy a Részvényesek Közgyűlésén, a jelen határozat 1. 

cikkely által előírtak szerint szavazzon. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Humánerőforrás Szolgálatával, a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsával és Monica 
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Dohotariu asszonnyal, a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Részvényeseinek a Közgyűlésében a 

Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjével, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
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30530/21.11.2019. sz. 

VI/D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A  S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) Részvényeseinek a Közgyűlésébe, a 

Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének egy, a társaságnak a menedzsmentjére vonatkozó, 

speciális mandátumának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Kereskedelmi Társaság adminisztrátorai, akiknek a 4 éves 

mandátumuk lejárt 2019. február 1-én, a felettes hatóság által kinevezett szakbizottság által voltak 

kiértékelve. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Vezetőtanácsnak mind az 5 tagja 

teljesítette a megbízói szerződés által meghatározott célkitűzéseket és teljesítmény kritériumokat, 

úgy hogy jóvá lehet hagyni a mandátumnak a megújítását még egy 4 éves periódusra. 

Másrészt pedig, a jogszabály módosulások megkövetelik, hogy ”Legalább két tagja a 

vezetőtanácsnak gazdasági vagy jogi tanulmányokkal kell, rendelkezzen és legalább 5 éves 

gyakorlattal, kell rendelkezzen gazdasági, jogi, auditálási és pénzügyi téren>>(a 

vállalatirányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (3) bekezdés és 

<<Az auditálási bizottság legalább egy tagja kompetens kell legyen könyvelési és alapszabály 

szerinti könyvvizsgálás terén, amelyeket az illető területeken szerzett képesítés igazolásokkal 

bizonyítanak >> (az éves pénzügyi alapszabály szerinti könyvvizsgálásra vonatkozó 162/2017. sz. 

Törvény 65. cikkely (3) bekezdése). 

A törvényes rendelkezéseknek a betartásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 

90/31.07.2019. sz. Határozatával, illetve a Részvényesek Közgyűlésének a 7/31.07.2019. sz. 

Határozatával, elhatározták a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a válogatási eljárásának az 

elindítását, mint többségi részvényes és felettes közhatóság, képviselő aki kell teljesítse a gazdasági 

tanulmányokra vonatkozó követelményeket, amint a jelentkezőnek a profiljában is előírták 

(jóváhagyva a Maros Megyei Tanácsnak a 114/26.09.2019. sz. Határozatával). 

Javasolják, hogy a másik 4 adminisztrátornak a mandátumának a megújítása, a hatóságnak a 

képviselőjének a kiválasztása után történjen. 

Mivel a válogatási folyamat nem fejeződik be 2019. november 30.-ig, dátum, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnak a 90/2019. sz. Határozata ír elő, javasolják, hogy a felettes közhatóságnak a 

képviselőjének a kiválasztásáig, legyenek ki nevezve  továbbra is ideiglenesen mind a 4 

adminisztrátor, akik átmentek az értékelési folyamaton és következik, hogy egy újabb 4 éves 

mandátumot kapjanak: Nagy Istvan, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel és Filimon 

Vasile. 

Úgy becsülik, hogy a felettes közhatóságnak a képviselőjének a kiválasztási eljárása, a S.C "Parc 

Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsába, befejeződik 2020. március 1.-ig. 



Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a 182. cikkely 

rendelkezéseivel, alávetjük jóváhagyásra a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) 

Részvényeseinek a Közgyűlésébe, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének egy, a társaságnak 

a menedzsmentjére vonatkozó, speciális mandátumának a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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