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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2021. február 25.-i 

30. számú HATÁROZAT 

A „Maros Megyei Ipari park” Rt. közgyűlésébe, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a 

kijelölésére vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4681/19.02.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálat szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Dohotariu Monica-Mihaela hölgy, 2021.02.15.-i 4232. sz. kérését, a „Maros 

Megyei Ipari park” Rt. közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a kirendelésére 

vonatkozó 87/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal rábízott mandátumának a 

felmondásáról, 

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 előírásai szerint, 

Betartva, 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 

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” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Kedei Pál – Előd úr kijelölését, mint a Maros Megyei Tanács képviselője, a 

„Maros Megyei Ipari park” Rt. Részvényeseinek a Közgyűlésében. 

2. cikkely Meghatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben megnevezett 

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

képező mellékletben előírt feltételek szerint. 

3. cikkely  A jelen határozatot közlik, az 1. cikkelyben megnevezett személlyel, 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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4681/19.02.2021. sz.  

  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Maros Megyei Ipari park” Rt. közgyűlésébe a Maros Megyei Tanács képviselőjének a 

kijelölésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak az érdekeit, mint a „Maros Megyei Ipari park” Rt. többségi 

részvényese, a Részvényesek Nagygyűlésében képviselőn keresztül gyakorolják. 

Dohotariu Monica Mihaela – tanácsadó, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

Közszolgálati, Vállalatirányítási osztálya keretében, ki volt rendelve a „Maros Megyei Ipari park” 

Rt. közgyűlésébe, mint képviselő, mandátum, amellyel a Maros Megyei Tanács 2020.05.28.-i 87. 

sz. Határozatával bízták meg. 

A közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^3 

cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, „A köztisztviselők, a szerződéses személyzet és a közméltósági 

tisztségbe kinevezett vagy választott személyek, kirendelhetők, hogy képviseljék az államot vagy a 

közigazgatási területi egységet, maximum kettő közvállalatban, mint a részvényesek nagygyűlésének 

tagja, betartva az utólag módosított és kiegészített, a közméltóság, a köztisztség gyakorlásában és 

az üzleti környezetben az átláthatóság biztosításának az érdekébe, a korrupció megelőzésének és 

büntetésének az érdekébe, egyes intézkedésekre vonatkozó 161/2003. sz. Törvény által szabályozott, 

inkompatibilitásra és érdekütközésre vonatkozó jogi előírásokat.” 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak a 2020.05.28.-i 87. sz. Határozatával kinevezett 

képviselőnek a lemondását, szükség van a Maros Megyei Tanácsnak, a „Maros Megyei Ipari park” 

Rt. közgyűlésében, egy új képviselőjének a kirendelésére, illetve a Maros Megyei Tanács 

Elnökének a felhatalmazására, hogy aláírja a képviseleti szerződést, a határozat mellékletébe foglalt 

formába. 

Figyelembe véve a fennebbieket, 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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