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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. március 24.-i 

40. számú HATÁROZAT 

A Maros Ipari Park Rt. ügyintézésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a 

meghatározásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6859/17.03.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

6897/18.03.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 6908/18.03.2022. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 2022.03.09.-i 6053. sz. alatt iktatott, Nagy István úr 

által megfogalmazott, a rábízott mandátumról való lemondási kérelemre, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 29. cikkely (1) és (3) bekezdések, 64^1. cikkely (3) és (5) bekezdések, 

valamint a 64^4. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint; 

- A 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a válogatási kritériumok meghatározására, az 

állásonkénti 5 jelentkezőnek a rövid listájának az összeállítására, azok helyezéseire, a végső 

kinevezésre vonatkozó eljárásra, valamint közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásához szükséges intézkedések 

metodológiai normáinak a 4. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint; 

Tekintettel: 

- a Maros Ipari Park Rt. alapítói okiratának 14. cikkely; 

- a Maros Ipari Park Rt. statútumának 25. cikkely előírásaira, 

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

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

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

 

határoz: 

 

1. cikkely Tudomásul veszi, a Maros Ipari Park Rt.-vel kötött, 2020.02.26.-i 5AGA sz. Megbízói 

szerződés alapján, Nagy István úr által betöltött, a Maros Ipari Park Rt. vezetőtanácstag – 

adminisztrátori tisztségnek, felmondás útján történő felszabadulásáról, 2022.04.08.-i dátummal. 

2. cikkely (1) Kérelmezik, a Maros Ipari Park R.T. Közgyűlésének az összehívását, a két betöltetlen 

levő, a Maros Ipari Park Rt. Vezetőtanácstag, adminisztrátor állásnak a betöltésére szervezett 

válogatási eljárásnak az elindításának az érdekébe, amelyek közül az egyik a Maros Megyei 

közigazgatási területi egység részvényese nevébe, a felettes hatóságnak a képviselői állása. 
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(2) A betöltetlen levő, a Maros Megyei közigazgatási területi egység képviselője, adminisztrátor 

állás betöltésére, a válogatási eljárást a Maros Megyei Tanács fogja meg szervezni. 

3. cikkely (1) A Maros Ipari Park Rt. Vezetőtanácsában, a Maros Megyei közigazgatási területi 

egység részvényes nevébe a felettes hatóság képviselője, ideiglenes adminisztrátornak, 2022.04.08.-

tól, Sófalvi György-Zsolt urat javasolja. 

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett adminisztrátornak a mandátuma, a kezdeményezett válogatási 

eljárásnak a lezárásának következtében kinevezett új adminisztrátor kinevezéséig, de nem több mint 

4 hónapig tart. 

4. cikkely Meg hatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, a S.C. "Parc Industrial 

Mureș" S.A. Részvényeseinek a Taggyűlésében, hogy szavazzon a Részvényesek Taggyűlésében, a 

jelen határozat 1-3. cikkelyeiben előírtak értelmében. 

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

Igazgatóságával és a Humánerőforrás Szolgálatával, a Maros Ipari Park Rt. részére és a Maros 

Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a Maros Ipari Park Rt. Részvényeseinek a Taggyűlésében, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

6859/17.03.2022 sz. 

______ akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Egyes intézkedések meghatározásáról, a Maros Ipari Park Rt. ügykezelésének a biztosításának az 

érdekébe 

 

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

Sürgősségi Kormányrendelet és a Maros Ipari Park Rt. Alapító okiratának IV. fejezete „A 

társaságnak a vezető és ellenőrző szervei” alapján létrehozott Maros Ipari Park Rt. 

Vezetőtanácsában, egy nem végrehajtó adminisztrátor, a Maros Megye Közigazgatási Területi 

Egység képviselői állása betöltetlen. Ez egy válogatási eljárásnak lett a tárgya, amely nem zárult le 

az állásnak a betöltésével. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnál a 6053/09.03.2022. sz. átirattal, Nagy István úr közölte, az 

általa betöltött végrehajtó adminisztrátori tisztségből való visszavonulási szándékát 2022. 04. 08.-

tól. 

Az 5. AGA/26.02.2020. sz. Megbízói szerződés 18. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, 

„Jelen szerződést aláíró felek meghatározzák, hogy a hatálya megszűnhet, a következő esetek közül 

egy vagy többnek a jelentkezésekor: (…) c) a megbízottnak, a megbízói mandátumról való 

lemondásakor”. 

A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^4 cikkely (1) bekezdés szerint „Egy vagy több 

adminisztrátori állás megüresedése esetén, a megüresedéstől számított 45 napon belül, a felettes 

hatóságok elindítják a válogatási eljárást.” 

A Maros Ipari Park Rt. Vezetőtanácsában a Maros Megyei Közigazgatási Területi Egység 

képviselője, nem végrehajtó adminisztrátori tisztség, betöltésének az érdekébe, a válogatási eljárás 

lebonyolításáért, szükséges az adminisztratív okirat kibocsátására, amellyel a felettes közhatóság 

meghatározza betöltetlen levő állásokra, a tanács tagjainak a válogatási eljárásának az 

indítványozását, a 109/2011. sz. 64^4. cikkely előírásai szerint. 

Figyelembe véve a fentebbieket, valamint 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 jóváhagyásra, a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A 

(Maros Ipari Park R.T.) ügyintézésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a 

meghatározásáról szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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