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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. május 28.-i 

88. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, két nem 

végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásoknak a betöltésének érdekébe, a 

kiválogatási eljárásnak az elkezdésére  vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13363/22.05.2020. sz. Jóváhagyási beszámolót, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 13382/22.05.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

13394/22.05.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

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

sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, 

Tekintettel, 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 3. cikkely „a” betű rendelkezéseire, 

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 utólag módosított és kiegészített, 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 előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vezetőtanácsában 

betöltetlen levő, két nem végrehajtó adminisztrátor, az auditáló bizottság tagja, állásoknak a 

betöltésének érdekébe, a jelentkezőknek az értékelő/válogatási eljárásának az elindítását. 

2. cikkely A Maros Megyei Tanács szintjén létrehozzák a válogató bizottságot, a jelen határozat 

szerves részét képező mellékletben előírt névleges összetétellel. 

3. cikkely A jelen határozatnak az 1. cikkely előírásainak megfelelően szervezett eljárásba beirt 

jelentkezőknek az előzetes értékelését/kiválasztását, a kiválasztási bizottság fogja végezni. 

4. cikkely Az 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 vezetősége által, minimum 20 nappal a jelentkezéseknek a 

megküldésének megállapított határidő lejárta előtt. 
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5. 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. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik a 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 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

 

 

13363/22.05.2020. sz.  

VI/D/1 akta 

  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, két nem 

végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásoknak a betöltésének érdekébe, a 

kiválogatási eljárásnak az elkezdésére  vonatkozóan 

 

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

Sürgősségi Kormányrendelet és 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, alapján létrehozott 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsában, betöltetlen áll két nem 

végrehajtó adminisztrátori állás, az auditáló bizottság tagjai. 

Az egyik az állások közül, egy kiválasztási eljárásnak a tárgyát képezte, amely viszont nem 

végződött az állásnak a betöltésével. 

A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 64
4
 cikkely (1) bekezdés szerint, „Az egyik vagy több 

adminisztrátori állásnak a megüresedésének az esetén, a felettes közhatóság gondoskodik a 

kiválasztási folyamatnak az elkezdéséről.” 

A válogatási eljárásnak a lebonyolításához, mindkét nem végrehajtó adminisztrátori állásnak a 

betöltésének a céljából, több intézkedésre van szükség, amelyeket előírnak a terület jogi 

rendelkezései, amint következnek: 

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

közigazgatási okiratnak a kibocsátása, amellyel, a felettes közhatóság, a betöltetlen 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 

vonatkozó eljárásnak, a készítéséhez minden állásra, a meghatározására vonatkozó 

metodológiai normák 11. cikkely (1) előírásai szerint. 

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

keresztül való lebonyolítását véleményezi, egy független szakértő szolgálatainak a szerződtetése 

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



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, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, két nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság 

tagja, állásoknak a betöltésének érdekébe, a kiválogatási eljárásnak az elkezdésére  vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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