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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. június 24.-i 

97. számú HATÁROZAT 

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

végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja kinevezésére  vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 17301/24.06.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 17309/24.06.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

17315/24.06.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen 

levő, egy nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásnak a betöltésének 

érdekébe, a kiválogatási eljárásnak az elkezdésére vonatkozó 2021.02.25.-i 31. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal elindított, válogatási eljárás eredményét, illetve a fennebb említett 

közigazgatási okirattal elindított válogatási eljárásban, a végleges kinevezésekre vonatkozó 

2021.06.23.-i 17141. sz. Jelentést,  

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

Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 1. pont, „b” és „d” betűk, alátámasztva az 5. cikkely (3) és 

(5) bekezdéssel és a 12. cikkely rendelkezései értelmében, 

Tekintettel, a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közvállalatok vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazási 

metodológiai normák és az utólag módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnál a vállalatirányítás alkalmazására vonatkozó 2012.02.29.-i 

25. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezési és működési szabályzat előírásaira, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely (8) bekezdés, 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

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

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) 2021. 06. 25.-től, kinevezi Novák Levente urat, mint nem végrehajtó adminisztrátor – 

a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsának az 

auditáló bizottságának a tagja.  

(2) A 2. cikkelyben előírt, megbízói szerződésnek az aláírása előtt, Novák Levente úr köteles 

bemutatni, a törvény által előírt feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat, naprakészen. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja, a megbízói szerződésnek a megkötését a Maros Megyei Tanács és a jelen 

határozat 1. cikkelye szerint, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 
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Vezetőtanácsába, nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja minőségbe kinevezett 

személy között, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

(2) Megbízza a Maros Megyei Tanács Elnökét az (1) bekezdésben előírt megbízói szerződésnek az 

aláírásával. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának és Humánerőforrás Szolgálatának, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat részére és a jelen határozat 1. cikkelyében megnevezett személynek, aki 

felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

 

 

17301/24.06.2021. sz.  

VI/D/1 akta 

  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

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

végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja kinevezésére  vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2021.02.25.-i 31. sz. Határozatával, jóváhagyták a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, egy nem végrehajtó 

adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásnak a betöltésének érdekébe, a kiválogatási 

eljárásnak az elindítását. 

A válogatási eljárást, amelyet a fennebb említett közigazgatási okirattal kinevezett bizottság 

végzett, befejezték a 2021.06.23.-i 17141. sz. Végleges kinevezésekre vonatkozó jelentéssel. 

Következésképpen, figyelembe véve, a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a 

közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes 

előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a 44. cikkely (7) bekezdés „a” betű előírásait, 

amelyek szerint, a végleges kinevezésre vonatkozó jelentést megküldik „a felettes közhatóság 

vezetőjének, a kinevezési döntésnek a meghozatalára, az önálló ügyvitelű vállalatoknál”, javasolom 

Novák Levente úr kinevezését, a nem végrehajtó adminisztrátori tisztségbe – az auditáló bizottság 

tagja, amelyre jelentkezett. 

A felettes közhatóságnak, a közhatóság szintjén szervezett bizottság által végzett válogatás alapján, 

a vállalat adminisztrátorainak a kinevezésével kapcsolatos feladatai, az utólag módosított és 

kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 5. cikkely (3) és (5) bekezdésekben vannak szabályozva. 

Tekintettel a fennebbiekre, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

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

bizottság tagja kinevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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