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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018.  __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8711/20.04.2018. sz. indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

2627/17.04.2018. sz. átiratára, valamint a Vállalat Vezetőtanácsának a 12/17.04.2018. sz. 

Határozatára, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

szervezési és működési szabályzatának a 18. cikkely ”i” betű rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, a (2) bekezdés „c” betű és a 97. cikkely 

(1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

szerkezeti felépítését és státuszjegyzékét, az 1 és 2 mellékletek szerint, amelyek szerves részei a 

jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen okiratnak a keltezésével, az utólag módosított, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó 12/29.01.2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, megszűnik az 

alkalmazhatósága. 

3. cikkely A határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatával, Gazdasági Igazgatóságával, valamint a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsával, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ  

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

  8711/20.04.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsa, a 

12/17.04.2018. sz. Határozatával jóváhagyott egy új szerkezeti felépítést és státuszjegyzéket a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. számára, amely ugyanarra a 140 jelenleg létező 

állásra van alapozva. Ezt a javaslatot beiktatták a Maros Megyei Tanácsnál, a 8376/18.04.2018. sz. 

alatt. 

A szervezési szerkezetnek az átszervezése, a Vállalat ügykezelésének a 2017-2020 közötti tervének 

az alkalmazási stratégiájának a része, amelyet a Vezetőtanácsnak a 40/14.12.2017. sz. Határozatával 

hagytak jóvá. 

Ezzel a dokumentummal vállalt célkitűzések megvalósítása feltételezi, többek között, a 2017-2018-

as periódusban létező 140 állásnak a megtartása, követelmény, amelyet a jelenlegi javaslat betart. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, valamint (2) bekezdés ”c” betű, a megyei 

tanácsnak a feladatainak a kategóriájába szabályozza, a közhatóságnak az illetékességét „a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak, valamint a megyei 

érdekeltségű intézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, 

szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásában.” 

Megjegyezzük, hogy a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a 

jelenlegi szerkezeti felépítését és státuszjegyzékét, a Maros Megyei Tanácsnak a 12/2015. sz. 

Határozatával hagyták jóvá. Ezeknek az utolsó módosítását a Maros Megyei Tanácsnak a 

204/21.12.2016. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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