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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. február __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a 

teljesítmény mutatóinak a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 2734/09.02.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Vagyonügyi, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztályának a Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalat irányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 1. pont c) betű, 8. cikkely (3) és 

(4) bekezdés, valamint a 12 és 13 cikkely előírásait, 

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

előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 722/2016. sz. 

Kormányhatározatnak, a 2. sz. Mellékletének – A Vezető Tanácsok tagjainak a pénzügyi és nem 

pénzügyi teljesítmény mutatóinak és a változó összetevőinek a megállapításának a metodológiai 

normái, előírásainak a betartásával, 

Tekintettel, a Megyei Tanácsnak a 145/2017. sz. Határozatával létrehozott, a Marosvásárhely-i 

"Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának a Pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény 

mutatóinak az egyeztető bizottságának a 25637/24.11.2017. és 28486/27.12.2017. sz. 

Jegyzőkönyveire, 

Tekintettel az Igazgató Tanácsnak a tagjaival megkötött megbízó szerződések előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű, a (2) bekezdés d) betű, valamint a 97. 

cikkely rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

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

végrehajtó és nem végrehajtó ügyintézőinek a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóit, a 

teljesítmény kulcsmutatóinak (ICP) a hányadát és a javadalmazás változó összetevőjének a fizetési 

paramétereit, a jelen határozat szerves részét képező Melléklet szerint. 

2. cikkely Az éves kiértékelés érdekébe, a végrehajtó és nem végrehajtó ügyintézők, a 

teljesítménymutatóiknak a teljesítésére vonatkozó jelentéseiket, a kiértékelés alapját képező év után 

következő évnek  április 1. dátumáig fogják benyújtani.  

3. cikkely A végrehajtó és nem végrehajtó ügyintézőkkel kötött megbízói szerződéseknek az 5. 

cikkely (1) bekezdés és 10. cikkely módosulnak és a következő lesz a tartalmuk: 

”5. cikkely A megbízottnak a következő jogai vannak: 
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(1) joga van fizetéshez, amely egy állandó havi fizetésből, nettó… lej összegből és egy éves változó 

összetevőből áll, amelynek az alapját, a felettes közhatóság által egyeztetett és jóváhagyott pénzügyi 

és nem pénzügyi teljesítmény kulcsmutató (ICP) képezi. A állandó havi bért alá lehet vetni a felettes 

közhatósági határozattal jóváhagyott módosításnak, következve, hogy kiegészítő okiratot kössenek a 

jelen szerződéshez, törvényes körülmények között.” 

„10. cikkely A pénzügyi és nem pénzügyi célkitűzéseket és mutatókat át lehet értékelni valahányszor 

a belföldi és/vagy közösségi törvények, olyan szabályozásokat hoz, amelyek kötelezik ezeknek a 

módosítására, valamint a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közvállalatoknak a 

vállalati irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az 

alkalmazási módszertani normái által előírt körülmények között”. 

4. cikkely (1) A jelen határozat alapján, össze lesznek állítva a Vállalatnak a végrehajtó és nem 

végrehajtó ügyintézőinek a megbízói szerződéseikhez a kiegészítő okiratok. 

(2) Felhatalmazza Péter Ferenc urat – a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja az (1) 

bekezdésben előírt okiratokat. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának a 

Humánerőforrás Szolgálatának, valamint a Vállalatnak, az ügyintézőinek, akik felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  2734/09.02.2018. sz. 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a 

teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsa, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnak a 145/28.09.2017. sz. Határozata alapján hoztak létre, benyújtotta a Maros Megyei 

Tanácshoz, az Ügyintézési Tervet, Terv, amely tartalmazza a pénzügyi és nem pénzügyi mutatókat, 

amelyeket a jogszabályok előírásainak értelmébe (109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet), a 

felettes közhatóság hagy jóvá. 

Az Ügyintézési tervben javasolt mutatóknak egyeztetésének érdekébe, a közhatóság által az 

Elvárási levélben megállapítottakhoz viszonyítva, a Maros Megyei Tanácsnak a 481/22.11.2017. sz. 

Rendeletével, kineveztek egy Egyeztető bizottságot, amely a hatóságnak a szakembereiből alakult. 

Az Egyeztető bizottságnak, a Vállalatnak az ügyintézőivel való első találkozásuk után, a Bizottság 

tagjai által hozott megjegyzések alapján, az Ügyintézési tervet módosították. 

A második találkozón, amely a kijavított Ügyintézési tervnek a benyújtása után volt, a végrehajtó és 

a nem végrehajtó ügyintézőknek a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatóit egyeztették, a 

javadalmazás kettő, állandó és változó, összetevőjére, rövid, közép és hosszú távon. 

Ugyanakkor, javaslatokat tettek a teljesítmény kulcsmutatóinak (ICP) a fontosságára vonatkozóan, 

és a javadalmazás változó összetevőjének a fizetési paramétereire. 

Az egyeztetés eredményeit a Bizottságnak a Jegyzőkönyveibe feljegyezték, és átvették a 

határozattervezetekbe is. 

A jelen határozattervezet, az ügyintézői megbízó szerződéseknek a kiegészítő okiratainak, a 

megkötésének az alapját képezik. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

2735/09.02.2018. sz.  

VI/D/2 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a 

teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. jelenlegi Igazgató Tanács, a Maros Megyei 

Tanácsnak a 145/28.09.2017. sz. Határozata alapján jött létre és a következő tagokból áll: 

- Peti Andrei, az Igazgató Tanács Elnöke, végrehajtó ügyintéző, a felettes hatóságnak a képviselője; 

- az Igazgató Tanácsnak az Alelnöke, végrehajtó ügyintéző, elfoglalatlan levő állás; 

- Pop Felicia, nem végrehajtó ügyintéző, statútum szerinti könyvvizsgáló, a Könyvvizsgáló 

bizottságnak a tagja; 

- Constantinescu Luminița Geanina, nem végrehajtó ügyintéző, a Könyvvizsgáló bizottságnak a 

tagja, a Közpénzügy Minisztériumnak a képviselője; 

- Nem végrehajtó ügyintéző, a Könyvvizsgáló bizottságnak a tagja, elfoglalatlan levő állás; 

A Határozatnak a 6. cikkelyének az alkalmazásába, az Igazgató Tanács megküldte a megyei 

közhatóságnak, az Ügykezelési tervet, a 30 napos törvényes határidőnek a betartásával, a 

7107/26.10.2017. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 22808/26.10.2017. sz. alatt 

iktattak, Terv, amely tartalmazza a pénzügyi és a nem pénzügyi teljesítmény mutatókat is, 

amelyeket a közvállalatoknak a vállalati irányítására vonatkozó 109/2011. sz. 3. cikkely c) betű 

előírásai szerint, a felettes közhatóság egyeztet és hagy jóvá. 

Az Ügykezelési tervben javasolt pénzügyi és nem pénzügyi mutatóknak az egyeztetésének az 

érdekébe, a közhatóságnak az Elvárási levelében megállapított célkitűzésekhez viszonyítva (a 

145/2017. sz. MTH 1 Mellékletében jóváhagyott), a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 

481/22.11.2017. sz. Rendeletével, kineveztek egy szakemberekből álló bizottságot, a következő 

összetétellel: 

Elnök: Alin Mărginean, a Gazdasági Igazgatóság végrehajtó igazgatója 

Tagok: Monica Dohotariu, a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalat Irányítási Osztály, 

tanácsadó 

 Kakasi Andras – jogtanácsos 

 Elena Popa – Szolgálat vezető Humánerőforrás és Elnöki Tanácsadók 

 Kozma Mónika – Igazgató Közméltóság Kabinetje 

A Bizottság Tagjainak volt egy első egyeztető gyűlésük a Vállalatnak az ügyintézőivel 2017.11.23.-

án. Ezzel az alkalommal, elemezték az Ügykezelési tervet és a javasolt teljesítmény mutatókat, a 

Bizottság tagjai egy sor észrevételt hoztak, a következőkre vonatkozóan: a viszonyítási évnek a 

2015. évet javasolták a 2016. év helyett, amely egy rendellenes év (nem volt forgalom az egész 
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évbe); az elmaradt kinnlevőségek és elmaradt kifizetések nagyon nagy értéke, ezeknek a tetemes 

csökkentési javaslatok nélkül; a beruházások problémája, nagyon nagy alapokkal, amelyeket a 

repülőtér is kell finanszírozza; a pótgyász tevékenység problémája, amelyre nincsen utalás és amely 

hatékonnyá kell tenni; különböző teljesítmény kulcsmutatók (ICP) a nem végrehajtó ügyintézőknek 

a végrehajtó ügyintézőkhöz viszonyítva, a fizetés változó összetevőjének a számításánál. 

A jelenlevő ügyintézők (Peti Andrei – végrehajtó ügyintéző és Pop Felicia – nem végrehajtó 

ügyintéző) kötelezték magukat, hogy átjavítsák az Ügykezelési tervet, a Bizottság megjegyzései 

szerint és megküldjék a kijavított változatot. 

Ezen körülmények között, az egyeztetést nem fejezték be, az Egyeztető Bizottság tagjai és a jelen 

levő ügyintézők megegyeztek az egyeztetési periódusnak 30 nappal való meghosszabbításába, a 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 13. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, nézőpont, 

amelyet rögzítettek a 25637/24.11.2017. sz. Jegyzőkönyvbe. 

A második egyeztetési találkozó 2017. december 27.-én volt, amikor az átjavított Ügykezelési terv 

alapján, egyeztettek a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatókra vonatkozóan, a végrehajtó 

és nem végrehajtó ügyintézők részére, a fizetésnek a két összetevőjére, fix és változó, a 

28486/27.12.2017. sz. Jegyzőkönyv szerint. 

A Jegyzőkönyvnek és a jelen határozattervezetnek a Mellékletében javasolt teljesítménymutatók, a 

fizetésnek a fix összetevőjére, felügyeleti mutató, amely biztosítja a repülőtéri szolgáltatásnak a 

lebonyolításának a biztosítására, biztonságos és védett körülmények között, megszakítások nélkül, 

hasonlóan, biztosítja a Vállalatnak a gazdasági helyzetének az európai jogszabályoknak való 

megfelelését, a fenntarthatóságnak az elérésének érdekébe a 2024. évig (a Repülés Új Irányzatai – 

C99/2014).  

Ami a fizetés változó összetevőjét illeti, egyeztették és megállapították a teljesítmény 

kulcsmutatót (ICP), különbözőek a végrehajtó ügyintézőknek, a nem végrehajtóknak 

megállapítottakétól. A teljesítmény kulcs mutatóinak a megvalósításával, 100%-os teljesítési fokba, 

a megyei közhatóságnak a célja a Vállalatnak a gazdasági-pénzügyi helyzetének a megerősítése, 

különlegesen követve: az elmaradt kinnlevőségeknek és kifizetéseknek a csökkentése, a 

felszámolásukig a mandátum végéig (2020.05.31.), a munka termelékenységének a növelése, évi 

25%-kal, a saját jövedelmeknek a folyamatos növelése és a működtetési támogatásoknak a 

csökkentése, a fenntarthatósági előzményeknek a létrehozásának érdekébe, a 2024. évig, az európai 

törvények követelményei megfelelően, a Beruházási programnak a megvalósítása, beleértve az 

MGPT (Románia Szállításügyi Általános Mesterterve, amelyet 666/2016. sz. Kormányhatározattal 

hagytak jóvá) által előírt tervezeteknek a dokumentációinak az előkészítése és nem utolsó sorba a 

működtetési tevékenységnek a mennyiségének a növelése az utasok számának, a működtetőknek és 

a célállomásoknak a növelésével, valamint az utasoknak biztosított szolgáltatásoknak változatossá 

tételével, mindet a közhatóságoknak a célkitűzéseinek az elérésének az érdekébe, a repülőtéri 

szolgáltatásoknak a fejlesztésére és az utasoknak az elégedettségi fokának a növelésére 

vonatkozóan. 

A törvény rendelkezéseinek az értelmébe, a végrehajtó ügyintézőknek a Teljesítmény kulcsmutatóik 

(ICP) a működtetési tevékenységet és a gazdasági-pénzügyi eredményeket érintik, míg a nem 

végrehajtó ügyintézőknek a teljesítmény kulcsmutatóik, a vállalatirányítási tevékenységre jellemző 

felelősségekből erednek és az elfogadott stratégiát, a tevékenységeknek és az eredményeknek a 
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nyomon követését, a javasolt mutatóktól való mindennemű eltérésnek a jelentési módját és az 

átvizsgálási javaslatokat érinti. 

A közvállalatok vállalat irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes 

rendelkezéseinek, az alkalmazásának a módszertani normáinak a jóváhagyására vonatkozó 

722/2016. sz. Kormányhatározatnak a 2. sz. Melléklet – Az igazgatótanács tagjainak a fizetésének a 

pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóinak és változó résznek a megállapítására vonatkozó 

Metodológiai normák, 25. és 26. cikkely ajánlásaival megegyezően, megállapították a pénzügyi és 

nem pénzügyi mutatóknak a szintjét, a 100%-os globális mutatónak a számításánál, a végrehajtó és 

a nem végrehajtó ügyintézők részére, rövid távon (2017. év), középtávon (a 2019. év vége) és 

hosszú távon (a mandátum vége – 2020.05.31.). 

Az Egyeztető bizottság tagjai javasolják, hogy a célkitűzéseknek és a teljesítménymutatóknak rövid 

távon (2017. év), középtávon (a 2019. év vége) és hosszú távon (a mandátum vége – 2020.05.31.)a 

megvalósításához, a célkitűzések és a teljesítmény kulcsmutatóknak (ICP) a megvalósítását, a 

minimum 100%-os globális mutatónak a szintjén, a változó fizetés adásával legyen jutalmazva, 

amelyet évente és a mandátum végén számolnak ki a következő módon: 

- egy nettó havi járadék évente, az éves ICP globális minimális mutatónak a megvalósításáért 

és kiegészítőlegesen a 100%-os globális minimális mutatónak az átlépésével arányosan, de 

nem több mint egy nettó havi járadék évente (1+1) minden évre külön: 2017, 2018 és 2019; 

- 5 (öt) havi nettó járadék, az éves ICP globális minimális mutatónak a megvalósításáért a 

teljes mandátumra (2020. május 31.) és kiegészítőlegesen a 100%-os globális minimális 

mutatónak az átlépésével arányosan, de nem több mint még egy nettó havi járadék (5+1); 

A közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

előírásainak értelmébe, ”az önálló ügyvitelű vállalatoknak az értékelését, a felettes közhatóság 

által, évente végzik és érinti a felettes hatóság által jóváhagyott, megbízói szerződés és a 

célkitűzések és teljesítménymutatók szerint, az ügyintézőkre vonatkozó kötelezettségeknek a 

teljesítését”. 

Figyelembe véve, hogy az éves pénzügyi kimutatásoknak (mérleg, eredménymérleg) a 

megküldésének a határideje álltalába május vége (a következő év 150. napja), tekintettel a 

december hónap ellenőrzési mérlegeiben végzett javításokra, a gazdasági egységeknél, a Vállalat 

ügyintézőinek, a Jelentéseinek a megküldési időpontjának, az értékelő alapját képező következő év 

április 1.-jét. 

A jelen határozat alapján, az ügyintézők megbízói szerződéseikhez kiegészítő okiratokat írnak alá. 

Ebben a kontextusba, szükség van a megbízói szerződéseknek az 5. cikkely (1) bekezdés 

módosítására is, amelynek a tartalmát kell egyeztetni a jelen határozat előírásaival, a ”fix havi 

járadék” kifejezésnek a beiktatásával és az utolsó paragrafusnak a kiiktatásával „A mutatóknak a 

nem teljesítésének esetébe, a havi járadék arányosan csökken”, javasolva a következő tartalmat: 

„5. cikkely A megbízottnak a következők a jogai: 

(1) fizetést kap, amely egy havi fix nettó ………lejből álló összegből és egy éves változó összetevőből 

áll, amelynek az alapját a felettes közhatóság által egyeztetett és jóváhagyott pénzügyi és nem 

pénzügyi teljesítmény kulcsmutató (ICP) képezi. A fix havi járadékot alá lehet vetni, a felettes 

közhatóságnak a határozatával jóváhagyott módosításoknak, következve, hogy a jelen szerződéshez 

kiegészítő okiratot kössenek meg, törvényes körülmények között.” 
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Hasonlóan, helyénvalónak tartjuk a 10. cikkely előírásainak a módosítását is, amelynek értelmébe 

javasoljuk a következő megfogalmazást: 

„10. cikkely A célkitűzéseket és a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatókat felül lehet 

vizsgálni valahányszor a hazai és/vagy a közösségi jogszabályok olyan szabályozásokat rendel el, 

amelyek azoknak a módosítását követelik, valamint a 722/2016. sz. Kormányhatározattal 

jóváhagyott, a közvállalatok vállalati irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet egyes előírásainak, az alkalmazásának a módszertani normáinak, az előírásainak 

a betartásával”. 

Figyelembe véve, a fennebb bemutatott szakérveket, alávetjük elemzésre és megvitatásra a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a teljesítmény 

mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 2787/09.02.2018. sz. 

VI/A/_ akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a 

teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a Maros Megyei Szociális Támogatás és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az 2734/09.02.2018. sz. Indokolásával kezdeményezett 

határozattervezetet és a Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztálynak a 

szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az elemzett közigazgatási okirat a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóinak a felettes közhatóság általi 

jóváhagyását véleményezi, a jelenlegi igazgatói tanácsnak, a mandátumának az idején. 

A pénzügyi és nem pénzügyi mutatók, a pénzügyi és a nem pénzügyi teljesítmény mennyiségi és 

minőségi mérő eszközét képezik, amelyek egyes a specifikus teljesítmény célokhoz viszonyított 

mérhető célkitűzések elérését mutatják és, amelyek egyrészt, követik a hosszútávon való 

fenntarthatóságát a közvállalatoknak és a jóhiszemű vállalatvezetési elveknek, a betartásának a 

biztosítását, másrészt pedig, a vezető szervek tagjainak a bérének a változó összetevőjének a 

kiszámolási eszközeit. 

Más megfontolási sorrendbe, a teljesítménymutatóknak az a szerepük, hogy egy képet alkosson a 

közvállalatnak a teljesítményeiről és a tevékenységeiről, hogy összehasonlíthassák más hasonló 

vállalattal és, hogy lehetővé tegye a felettes közhatóság számára, a vezetőszervnek az egy 

mandátum alatt elért célkitűzések, célok és eredmények teljesítésének az elemzését. 

Ennek értelmébe, a tisztségbe való kinevezési közigazgatási okiratnak az alkalmazásába – a 

2017.09.28.-i 145. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" 

Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsa benyújtotta a Maros Megyei Tanácshoz az 

ügyviteli tervet, valamint az abból született pénzügyi és nem pénzügyi mutatókat, az egyeztetésük 

és jóváhagyásuk érdekébe, az ugyanazzal a közigazgatási okirattal jóváhagyott Elvárásokra 

vonatkozó levélben megállapított célkitűzésekhez viszonyítva. 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 1. pont „c” betű rendelkezéseinek az alkalmazásába, a 

Maros Megyei Tanácsnak, mint a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 
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Vállalat felettes közhatóságnak, a hatáskörébe tartózik a Vállalatnak az igazgatói tanácsának a 

pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóinak a jóváhagyása. Ugyanannak a jogszabálynak a 

13. cikkely (6) bekezdés előírásai szerint, a felettes közhatóság által jóváhagyott pénzügyi és nem 

pénzügyi teljesítménymutatók elemeket alkotnak, amelyekkel szembe fogják megállapítani a 

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, az ügykezelőinek a 

bérezésének a változó összetevőjét. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény, 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű, összevetve a (2) bekezdés „d” betű 

előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, a megye nevébe, az önálló ügyvitelű vállalatnál a 

tulajdonába levő részeknek megfelelő összes jogot és kötelességet gyakorolja, törvényes keretek 

között; 

A 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 13. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, az 

ügyintézési tervre és az elvárási levélre alapozott, pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény 

mutatóknak az egyeztetésére, 30 napos határidőn belül kell sor kerüljön, a felettes közhatósághoz 

való leközlésnek a dátumától számítva, határidő, amelyet egyszer meghosszabbíthatnak maximum 

30 nappal, bármely érintett félnek a kérésére. 

A javasolt mutatóknak az egyeztetése megtörtént, a megyei közhatóságnak a részéről, a Maros 

Megyei Tanács Elnökének a 2017.11.22.-i 481. sz. Rendeletével kinevezett Bizottság által, két 

szakaszba. Az egyeztetéseket a 2017.12.27.-i 28486. sz. Jegyzőkönyv aláírásával zárták, a fent 

említett törvényes határidőn belül. 

A mindkét ügyintézői kategóriának – végrehajtó és nem végrehajtó, egyeztetett mutatók, betartják a 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek a 12. cikkely (2) bekezdés által megállapított 

tartalmat, valamint a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közvállalatok vállalat 

irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak, az 

alkalmazásának a metodológiai normái szerint, kapcsolatban vannak a Vállalat számára kedvező 

eredményeknek az elérésével, az annak megfelelő tevékenységi területen. 

A felettes közhatóság által jóváhagyott teljesítménymutatók, a tisztséget betöltő ügyintézőnek a 

megbízási szerződésének a mellékletét alkotják, úgy ahogy kitűnik a 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 3. cikkely 1 pont „f” betű, 9. cikkely (2) bekezdés „k” betű és 12. cikkely (2) 

bekezdés rendelkezései szerint, és a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak az Igazgató Tanács tagjainak a bérezésének a változó összetevőjének a 

meghatározásának az alapját képezik. 

Hasonlóan, a szakjelentésnek a tartalmában levő, a tisztséget betöltő ügyintézőkkel megkötött 

megbízási szerződéseknek az 5. cikkely és 10. cikkely módosítására vonatkozó javaslat, a 

határozattervezet mellékletének az előírásaival való egyeztetésének a szükségességével indokolt, 

amelyben meg van jegyezve, hogy a kötelező (felügyeleti) mutatóknak a teljesítésének az 

elmulasztása a megbízás visszavonásához vezethet, valamint a teljesítménymutatóknak, az 

átvizsgálásának a körülményeire vonatkozó törvényes előírásokkal indokolt. 

A megbízási szerződésnek a 17. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek az értelmébe, bármely 

módosítást annak a kiegészítő okiratával történik, amihez így szükség van a megyei tanácsnak az 

elnökének a felhatalmazására ezeknek a kiegészítő okiratoknak az aláírására, a határozattervezettel 

javasoltak értelmébe. 
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 Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 80-82. cikkelye, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a betartásával készítették el. 

Az fent bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a Marosvásárhely-i "Transilvania 

repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 
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