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2020. május 28.-i 

87. számú HATÁROZAT 

A „Maros Megyei Ipari park” Rt. közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a 

kirendelésére vonatkozóan  

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13365/22.05.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási Osztály 

13384/22.05.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 13392/22.05.2020. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. kérését, a 679/19.12.2019. sz. átiratából, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 34.218/19.12.2019. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel: 

- az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalat irányítására vonatkozó 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 2. pont „a” betű és 64^3. cikkely 

előírásaira; 

- az utólag módosított és kiegészített, a pénzügyi rend megerősítésére vonatkozóan, azoknál a 

gazdasági egységeknél, amelyeknél az állam vagy a közigazgatási területi egységek 

egyedüli vagy többségi részvényesek, vagy direkt vagy indirekt módon többségi 

részesedésnek a tulajdonosa, a pénzügyi rend megerősítésére vonatkozó 26/2013. sz. 

Kormányrendelet 14. cikkely 1^1 bekezdés előírásaira; 

- a Társasági szerződés 13. cikkely előírásaira, megerősítve a S.C „Parc Industrial Mureş” 

S.A.-nak a Statútumának a 10. cikkelyével; 

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

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

előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Monica Dohotariu asszony kirendelését, mint a Maros Megyei Tanács 

képviselője a „Maros Megyei Ipari park” Rt. Részvényeseinek a Közgyűlésében, aki tanácsadó a 

Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási osztály keretében. 

2. cikkely Meghatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, a Monica Dohotariu asszonnyal 

megkötendő képviseleti szerződésnek az aláírásával, a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletben előírt feltételek szerint. 
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3. cikkely  A jelen határozatot közlik, Monica Dohotariu asszonnyal, a „Maros Megyei Ipari park” 

Rt. részére és a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

13365/22.05.2020. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Maros Megyei Ipari park” Rt. közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a 

kirendelésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács érdekeit, a „Maros Megyei Ipari park” Rt. többségi részvényesi 

minőségében, a Részvényesek Közgyűlésében, képviselőn keresztül gyakorolják. 

Mivel, a hatóságnak, a Maros Megyei Tanácsnak a 43/31.03.2016. sz. Határozatával kinevezett, 

jelenlegi képviselőjének a mandátuma a végéhez közeledik, szükség van egy új képviselőnek a 

kirendelésére, a következő 4 évre. 

A törvény szerint, a mandátum, amellyel megbízzák az állam vagy a közigazgatási területi egységek 

képviselőit, azon társaságok részvényeseinek a közgyűlésében, amelyeknél a hatóság, direkt vagy 

indirekt módon, egyedüli vagy többségi részvényes, ingyenes jellegű. (nem fizetik) 

Ezek szerint, a közhatóságoknak, a Részvényesek Közgyűlésében, a képviselői minősége, általában 

a vállalatirányításra vonatkozó szolgálati teendőkkel megbízott köztisztviselő által van betöltve. 

Ebben a kontextusban, javasoltatik Monica Dohotariu asszony kirendelése, mint a Maros Megyei 

Tanács képviselője a „Maros Megyei Ipari park” Rt. Részvényeseinek a Közgyűlésében, aki 

tanácsadó a Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási osztály keretében, 4 éves 

mandátummal és a Maros Megyei Tanács Elnökének a felhatalmazása, a határozat mellékletében 

bemutatott Képviseleti szerződésnek az aláírására. 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű rendelkezéseit, megerősítve a (2) 

bekezdés d) betűjével és a 182. cikkelyt, alávetjük jóváhagyásra a „Maros Megyei Ipari park” Rt. 

közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a kirendelésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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