MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. május 28.-i
86. számú HATÁROZAT
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretébe, egy ideiglenes adminisztrátornak a
kinevezéséről
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13362/22.05.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a
Humánerőforrás Szolgálat 13385/22.05.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat
13401/22.05.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,
Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 1. pont „b” betű, 64^1 bekezdés rendelkezései szerint,
megerősítve a 12. cikkellyel,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács
Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat
Szervezési és működési szabályzata, X. Fejezet – Vezető szervek, előírásait,
Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d”
betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,
határoz:
1. cikkely (1) 2020. 06. 01.-től, kirendeli Cazan Nicolae Claudiu urat/hölgyet, mint ideiglenes nem
végrehajtó adminisztrátor – a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat
Vezetőtanácsának az auditáló bizottságának a tagja.
(2) Az (1) bekezdésben megnevezett adminisztrátor mandátuma, a 88/2020. sz. Maros Megyei
Tanács Határozattal kezdeményezett kiválasztási eljárásnak a lezárásának a következtébe, az új
adminisztrátorok kinevezéséig, de nem több mint 4 hónapig tart.
2. cikkely (1) Jóváhagyja, a megbízói szerződésnek a megkötését a Maros Megyei Tanács és az
ideiglenesen adminisztrátori minőségbe kirendelt személy között, a jelen határozat szerves részét
képező mellékletben előírt formába.
(2) Megbízza a Maros Megyei Tanács Elnökét az (1) bekezdésben előírt megbízói szerződésnek az
aláírásával.
3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács Humánerőforrás Szolgálatának és a
Gazdasági Igazgatóságának, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére és a jelen
határozat 1. cikkely (1) bekezdésében megnevezett személynek, akik felelnek a végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc
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13362/22.05.2020. sz.
VI/D/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretében, egy ideiglenes adminisztrátornak a
kinevezéséről
A vállalat Vezetőtanácsának két adminisztrátori tisztségének (végrehajtó elnök és végrehajtó
alelnök) a mandátumait meg lehet újítani a kiértékelési folyamat következtébe.
A harmadik állás, a nem végrehajtó adminisztrátorira – a Pénzügyminisztérium képviselője, a
kinevezést az utólag módosított és kiegészített, a közintézmények vállalatirányítására vonatkozó
109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (3) bekezdése szerint kerül sor, a fennebb
említett intézmény által.
Ezért, a vállalat adminisztrátorainak a törvényes számának a betartásának az érdekébe, szükség van
egy ideiglenes adminisztrátornak a kinevezésére.
A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 64^1 cikkely előírásai szerint:
„(1) Az önálló ügyvitelű vállalatnak az egyik vagy több adminisztrátori állásainak a
megüresedésének az esetén, a felettes közhatóság, egyes ideiglenes adminisztrátorokat rendelhet ki,
az adminisztrátoroknak, a jelen sürgősségi rendelet szerint végzett, kiválasztási eljárásának a
lezárásáig.
(2) Ha az (1) bekezdésben előírt megüresedés, az adminisztrátorok számának, a törvényes minimum
alá csökkenését okozza, a felettes közhatóság, ideiglenes adminisztrátort nevez ki, a vezetőtanács
tagjainak a törvényes minimumig való kiegészítésének az érdekébe, az adminisztrátoroknak, a jelen
sürgősségi rendelet szerint végzett, kiválasztási eljárásának a lezárásáig.” Az előbb említett
esetben a mandátum ideje 4 hónapos, a meghosszabbításának a lehetőségével, megalapozott
okokból, maximum 6 hónapig.
Következésképpen, a határozattervezettel javasolják, egy nem végrehajtó ideiglenes
adminisztrátornak a kinevezését, a Vállalat Vezetőtanácsának az auditáló bizottsági tagjaként, a
kiválasztási folyamat lezárásáig, betartva a jogszabályok által előírt maximum 4 hónapos periódust.
Figyelembe véve a fennebbieket, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási
Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés,
„f” betű és 182. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i
„Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. keretében, egy ideiglenes adminisztrátornak a kinevezéséről szóló
határozattervezetet.
ELNÖK
Péter Ferenc

