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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. február 25.-i 

26. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsának, a tagjainak a teljesítmény 

mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021. 02. 19.-i 4677. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztályának a 

szakjelentését, 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), (4) 

és (6) bekezdés, valamint a 12 és 13 cikkely előírásait, 

Betartva, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

egyes előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 722/2016. 

sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a vezetőtanács tagjainak vagy esetenként, a felügyeleti tanács 

tagjainak, valamint az igazgatóknak a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóiknak és a 

fizetéseiknek a változó összetevőjének a meghatározásáról szóló metodológiai normák előírásait, 

Figyelembe véve, a 2020. 06. 01 – 2024. 05. 31. közötti mandátumra, a Marosvásárhely-i 

”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsának a pénzügyi és a nem pénzügyi teljesítmény 

mutatóinak a Tárgyaló bizottságának a 2021. 01. 19.-i 1515. sz. és a 2021. 02. 10.-i 3774. sz. 

Jegyzőkönyveit, 

Tekintettel, a Vezetőtanács tagjaival megkötött, megbízói szerződések 17. cikkely (1) bekezdés 

előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, alátámasztva 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. Igazgató Tanácsának a 

végrehajtó és nem végrehajtó ügyintézőinek a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóit, a 

teljesítmény kulcsmutatóinak (ICP) a részértékeit és a javadalmazás változó összetevőjének a 

fizetési paramétereit, a jelen határozat szerves részét képező Melléklet szerint. 

2. cikkely Az éves kiértékelés érdekébe, a végrehajtó és a nem végrehajtó adminisztrátorok, 

megküldik a teljesítménymutatók teljesítési módjára vonatkozó jelentéseiket, a kiértékelés alapját 

képező évet követő év április 1.-i dátumáig. 
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3. cikkely A végrehajtó és a nem végrehajtó adminisztrátorokkal kötött megbízói szerződés 7. 

cikkely b) betűt hatályon kívül helyezi, a 9. cikkely (2) bekezdés pedig módosul és a következő lesz 

a tartalma: 

„9. cikkely 

(2) A megbízott kötelezi magát, a felügyeleti mutatóknak a teljesítésére, a mandátumuk teljes ideje 

alatt, ezek megvalósításának az elmulasztása, a mandátumnak a visszavonásához vezethet, 

alkalmazva a felelősségre vonást, a vállalatnak okozott esetleges károk miatt”. 

4. cikkely (1) Jelen határozat alapján, a Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Önálló 

Ügyvitelű Vállalatnak, a végrehajtó és a nem végrehajtó adminisztrátorainak a megbízói 

szerződéseit kiegészítő okiratokat készítenek. 

(2) Felhatalmazza, a Maros Megyei Tanács Elnökét – Péter Ferenc urat, hogy aláírja az (1) 

bekezdésben előírt kiegészítő okiratokat. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának és a 

Humánerőforrás Szolgálatának, valamint a Vállalat adminisztrátorainak, akik felelni fognak a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

4677/19.02.2021. sz. 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsának, a tagjainak a teljesítmény 

mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Vezetőtanácsa, amelynek a 4 éves 

mandátumát, a Maros Megyei Tanácsnak, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 

egyes adminisztrátorainak, a mandátumainak a megújításának a jóváhagyásáról szóló 2020. 05. 28.-

i 85. sz. Határozatával állapították meg, megküldte a Maros Megyei Tanácsnak, az Ügykezelési 

tervet, amely tartalmazza a pénzügyi és a nem pénzügyi mutatókat is amelyet a törvényes 

előírásoknak megfelelően (109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet), a felettes közhatóság hagy 

jóvá. 

A közhatóságnak az Elvárási levelében meghatározott célkitűzésekhez viszonyított, Ügykezelési 

tervvel javasolt teljesítménymutatók megtárgyalásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács 

Elnökének a 2021. 01. 08.-i 9. sz. Rendeletével, kineveztek egy, a hatóságnak a szakembereiből 

alakult, Tárgyaló bizottságot. 

A tárgyaló bizottságnak, egy a Vállalat adminisztrátoraival megejtett első találkozásuk után, a 

Bizottság tagjai által közvetített megfigyelések alapján, az Ügykezelési tervet átjavították. 

A második találkozáskor, amely a kijavított Ügykezelési tervnek a megküldése után volt, a 

Bizottság bemutatta a Felügyeleti mutatókat (kötelezőek, amelyeket ha nem teljesítenek, a 

mandátumnak a visszavonásához vezethetnek) és megtárgyalták a pénzügyi és a nem pénzügyi 

teljesítmény kulcsmutatókat (ICP), a végrehajtó és a nem végrehajtó adminisztrátorok részére, 

mutatók, amelyek a fizetés változó összetevőjének a meghatározásának az alapját képezik. 

Ugyanakkor, javaslatokat tettek a teljesítmény kulcsmutatóknak (ICP) részarányára és a fizetésnek a 

változó összetevőjének a fizetési paramétereire vonatkozóan. 

A tárgyalás eredményeit feljegyezték a Bizottság Jegyzőkönyveibe, majd átvették őket a 

határozattervezetbe is. 

A jelen határozattervezet, az adminisztrátorok mandátum szerződéseinek a kiegészítő okiratainak a 

megkötésének az alapjait fogják képezni. 

Figyelembe véve, a fennebbieket, valamint 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 és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük 

megvitatásra és jóváhagyásra, a Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 
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Vezetőtanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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