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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

2017. október 26.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a 168/2016. sz. Határozatával kezdeményezett, a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér O.Ü.V. Igazgatói tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az 

eljárásának a véglegesítésére, egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálatnak és a Gazdasági Igazgatóságnak a Maros Megyei 

Tanácsnak a 168/2016. sz. Határozatával kezdeményezett, a Marosvásárhely-i Transilvania 

repülőtér O.Ü.V. Igazgatói tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának a 

véglegesítésére, egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó határozattervezetnek a 

22463/23.10.2017. sz. Indokolását, 

Tekintettel a: 

 Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Igazgatói 

Tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának az elkezdésének egyes 

intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 168/27.10.2016. sz. Határozatára; 

 Az utólag módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-

nál a vállalatirányítás bevezetésére vonatkozó 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. szervezési és 

működési szabályzatára; 

 A Maros Megyei Tanácsnak a 145/27.09.2017. sz. Határozatával jóváhagyott a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által teljesített repülőtéri szolgáltatások 

fejlesztésére vonatkozó elvárási levélre; 

 A 168/2016. sz. MMTH-tal kinevezett kiválasztási bizottság által kidolgozott, a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának a profiljának a 

matricájának a tervezetére; 

 A Vagyonkezelési, Közszolgálati, Vállalatirányítási Osztály által kidolgozott, a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának a profiljának a 

tervezetét; 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányhatározat rendelkezéseit, 

Az 1 Mellékletnek – kiválasztási kritériumok megállapításának, minden állásnak 5 jelentkezőig 

menő rövid névsorának az összeállításának, a rangsorának, a végső kinevezésekre vonatkozó 

eljárásnak, valamint a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közvállalatok 

vállalatirányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak a 

bevezetéséhez szükséges más intézkedések metodológiai normái, 21. cikkely, 23. cikkely, 28. 

cikkely (1) bekezdés ”b” betűje és 34. cikkely „a” betűje rendelkezéseinek az alkalmazásában, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűjét összevetve a (2) bekezdés ”d” 

betűjével és a 97. cikkely előírásainak alapján, 
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határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának a 

profilját, az I Melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának 

keretében elfoglalatlan levő végrehajtó adminisztrátor, az Igazgató Tanácsnak az alelnöke és nem 

végrehajtó adminisztrátor, az auditálló bizottság tagja tisztségekre jelentkezőknek a profilját, a II 

Melléklet szerint, amely a jelen határozat szerves része. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.-nak, a 

Maros Megyei Tanácsnak a 168/27.10.2016. sz. Határozatával megnevezett kiválasztási 

bizottságnak a tagjainak és a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának a Vagyonkezelési, Közszolgáltatások, Vállalatirányítási Osztályának, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 22463/23.10.2017. sz. 

_____ akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a 168/2016. sz. Határozatával kezdeményezett, a Marosvásárhely-i 

Transilvania repülőtér O.Ü.V. Igazgatói tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az 

eljárásának a véglegesítésére, egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan 

 

 

 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Igazgatói 

Tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának az elkezdésének egyes 

intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 168/27.10.2016. sz. Határozatával, jóváhagyták 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnál, az Igazgatói Tanácsnak az 

alelnöki, végrehajtó adminisztrátori, elfoglalatlan levő állásának és az auditálló bizottság tagja, nem 

végrehajtó adminisztrátori elfoglalatlan levő állásnak az elfoglalásának a kiválasztási eljárásának az 

elkezdését. 

Az eljárás kezdeményezésének pillanatában, csak kettő volt elfoglalva az adminisztrátori posztjai 

közül a vállalatnak, azaz a végrehajtó adminisztrátori – az Igazgatói Tanácsnak az Elnöke, Peti 

Andrei úr által, és a nem végrehajtó adminisztrátori – az auditálló bizottság tagja, alapszabályzat 

szerinti auditálló, Pop Felicia által elfoglalva. 

Hasonlóan, elfoglalatlan volt a nem végrehajtó adminisztrátori – a Közpénzügyi Minisztérium 

képviselője állás, amely az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (5) bekezdés rendelkezései szerint, 

annak az intézménynek a szintjén megszervezett előzetes kiválasztás alapján kellett kinevezzék. 

A közpénzügyi miniszter 731/19.05.2017. sz. Rendeletével jóváhagyott Előzetes 

kiértékelési/kiválasztási metodológia alapján, a Közpénzügyi Minisztérium lefolytatott egy 

kiértékelési eljárást, amelynek következtében, a közpénzügyi miniszter 1875/25.08.2017. sz. 

Rendeletével, Luminiţa Geanina Constantinescu asszonyt – a Bukarest-i Közpénzügyi Regionális 

Főigazgatóságában főfelügyelőt, kinevezték, mint ennek az intézménynek a képviselőjét a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgatói Tanácsában. 

Következésképpen, a Maros Megyei Tanácsnak a 145/28.09.2017. sz. Határozatával, létrehozták a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgatói Tanácsát és 

jóváhagyták az elváró levelet. 

Tehát, még ha léteznek is ismeretlen elemek, ami a vállalat finanszírozási stratégiáját illeti, 

helyénvalónak találjuk a kiválasztási eljárás folytatását, a vállalat igazgatói tanácsának két 

elfoglalatlan levő állás betöltésére, azzal az elgondolással, hogy a folyamatban levő, a kifutópálya 
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beruházási munkálatainak a végeztével, egy kiegészített menedzser csapat megteremti a feltételeit a 

jellegzetes tevékenységnek jó körülmények között való újrakezdéséhez. 

Másrészt, a kiválasztott tagjai az igazgató tanácsnak, saját maguk hozzájárulhatnak az ügyintézési 

tervhez, amelyet a vállalat igazgatói tanácsa fog kidolgozni. 

A kiválasztási eljárásnak a folytatása feltételezi, a 722/2016. sz. Kormányhatározat 1 Melléklet 34. 

cikkely ”a” betűjének a rendelkezései szerint, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló 

Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgatói Tanácsának a Profiljának és mind a kettő elfoglalatlan levő 

állásra jelentkezők profiljának, a felettes közhatóság által való jóváhagyását. 

A közvállalatok vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

rendelkezéseinek az alkalmazásának a metodológiai szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 

722/2016. sz. Kormányhatározat rendelkezései szerint, a Tanács profilja meg van határozva, mint 

egy a kapacitásokra, tulajdonságokra és követelményekre vonatkozó azonosítás, amelyet a tanács a 

kollektív szintjén birtokol, figyelembe véve a szervezeti kontextust, a küldetését, az elvárási 

levélben kifejtett reményeket és a létező vagy a kifejlesztendő szervezeti stratégia elemeit. 

A profil tartalmazza az igazgató tanácsnak a matricáját, amely kifejezi ezeket a kapacitásokat, 

amelyeknek a tanács birtokában kell, legyen kollektív szinten, egy sor jártasságnak, adottságnak és 

más kizáró jellegű feltételnek, amiket a tanács tagjai egyénenként és kollektív módon kell, 

teljesítsenek. 

Következésképpen, a 722/2016. sz. Kormányhatározat 1 Melléklet 28. cikkely (1) bekezdés ”b” 

betűjének a rendelkezéseinek az alkalmazásába, a Maros Megyei Tanácsnak a 168/27.10.2016. sz. 

Határozatával kinevezett kiválasztási bizottság kidolgozta a profil matricájának a tervezetét – a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az igazgatói tanácsának, a 

profiljának része. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának a 

Vagyonkezelési, Közszolgáltatási, Vállalatirányítási Osztálya, a 722/2016. sz. Kormányhatározat 1 

Melléklet 21. cikkelyének a rendelkezéseinek az alkalmazásában, kidolgozta a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsának a profil tervezetét, 

amelyet javasol jóváhagyásra a mellékelt határozattervezettel. 

Megjegyezzük, hogy a fennebb említett jogszabály 23. cikkelyének a rendelkezései szerint, a 

tanácsnak a profilja két összetevőn alapszik: 

a. általánosan, a közvállalat és egyedileg a tanácsnak a kontextuális követelményeinek az 

elemzése; 

b. a tanács profiljának a matricája. 

Hasonlósan, ugyanannak a jogszabálynak a 35. cikkelyének a rendelkezései szerint, a jelentkező 

profilja két összetevőből áll, ahogy következik: 

a. a közvállalat kontextuális követelményeiből származó szerepének a leírása és 

b. minden jelentkezőre jellemző egyes kombinációknak a meghatározása – amely a tanács 

profiljának a matricájából származó, egy sor kritériumból van megalkotva. 
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Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a 168/2016. sz. 

Határozatával kezdeményezett, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér O.Ü.V. Igazgatói 

tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának a véglegesítésére, egyes 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrizte: Alin Mărginean végrehajtó igazgató 

Készítette: Elena Popa, szolgálatvezető  

Monica Dohotariu /2. pld 
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