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2022. március 24.-i 

42. számú HATÁROZAT 

A 133/2022. sz. és a 134/2022. sz. nem visszatérítendő finanszírozású szerződések tárgyát képező 

két projekt kivitelezési idejére, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanács 

tagjainak a havi fix részesedéseiknek a növelésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6862/17.03.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálat 6887/18.03.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

6907/18.03.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 4704/22.02.2022. sz. kérésére, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. 3. 

cikkely 1. pont „d” betű és a 8. cikkely (2) és (5) bekezdés előírásai szerint, 

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

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

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

 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. Vezetőtanács tagjainak a 

havi fix részesedéseinek 20%-kal való növelését, a 133/2022. sz. – „A repülőtéri biztonsági 

felszerelése beszerzése és a Tűzoltószertár kivitelezése repülőtér korszerűsítése, a létesítményeknek 

az Általános Szállítási Mestertervbe való beiktatásával” és a 134/2022. sz. – „A repülőtér 

korszerűsítése, a létesítményeknek az Általános Szállítási Mestertervbe való beiktatásával”, nem 

visszatérítendő finanszírozási szerződések tárgyát képező két projekt kivitelezésének az idejére, a 

megfelelő módon kiegészítve a megbízói szerződésben szereplő kötelezettségeket. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja, a vállalat adminisztrátorainak a megbízói szerződéseinek, egyes 

kiegészítő okiratainak a megkötését, az 1. cikkelyben bemutatottak értelmében, a jelen határozat 

szerves részét képező melléklet szerint. 

(2) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, az (1) bekezdésben említett kiegészítő 

okiratoknak az aláírásával. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Vezetőtanácstagjainak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatával 

és Gazdasági igazgatóságának amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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6862/17.03.2022 sz. 

IX.B.1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 133/2022. sz. és a 134/2022. sz. nem visszatérítendő finanszírozású szerződések tárgyát képező 

két projekt kivitelezési idejére, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanács 

tagjainak a havi fix részesedéseiknek a növelésére vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2022.01.18.-án aláírt két nem visszatérítendő 

finanszírozású szerződést, a 133/2022. sz. – A repülőtér korszerűsítése, a létesítményeknek az 

Általános Szállítási Mestertervbe való beiktatásával és a 134/2022. sz. – Repülőtéri biztonsági 

felszerelése beszerzése és a Tűzoltószertár kivitelezése. 

A két projekt ügykezelése külön feladatokat és kötelezettségeket feltételez, amelyeket nem vettek 

figyelembe a vállalat vezetőtanács tagjainak a megbízói szerződéseinek az aláírásának a 

pillanatában. 

Ezen megfontolásból, a Maros Megyei Tanácsnál a 4704/22.02.2022. sz. átirattal a vállalat 

vezetősége, kérte, hogy elemezzék a vezetőtanács tagjainak a havi fix részesedéseinek 20%-kal való 

emelésének a lehetőségét. 

Ez a javaslat a 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 8. cikkely (5) bekezdés rendelkezésire 

van alapozva, amely szerint „A vezetőtanácstagok havi fix részesedés […] megkülönböztethetők a 

gyűléseknek a számával, amelyeken rést vesznek, az egyes bizottságok keretében kapott 

feladatkörrel és a megbízói szerződéssel meghatározott sajátos feladatokkal.” 

Megjegyezzük, hogy a vállalat adminisztrátorok megbízói szerződéseikben szereplő havi fix 

részesedéseik jelenlegi szintje, a Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér ügykezelésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedések meghatározásáról szóló 

33/17.03.2016. sz. Határozatával volt jóváhagyva. 

Figyelembe véve, a fentebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseit, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a 

133/2022. sz. és a 134/2022. sz. nem visszatérítendő finanszírozású szerződések tárgyát képező két 

projekt kivitelezési idejére, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanács 

tagjainak a havi fix részesedéseiknek a növelésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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