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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

TERVEZET 

 

2018. ___-i 

_____. számú HATÁROZAT 
Egyes károknak a visszaszerzésének érdekébe kezdeményezett intézkedéseknek a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 24772/15.11.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati Osztálynak és a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 

– Jogügyi Szolgálatának a szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros megyei Számvevőkamara 7/27.03.2015. sz. Rendeletére és annak a 

végrehajtási módjára vonatkozó 2016.10.27.-i 1927/5728. sz. és 2017.10.16.-i 1691/6903. sz. 

Jelentéseire, amelyeket az elrendelt intézkedéseknek, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat által való teljesítésének a módjának az ellenőrzésének a következtébe 

készítettek, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Számvevőszék 

szervezésére és működésére vonatkozó 94/1992. sz. Törvénynek, valamint a 155/2014. sz. 

Számvevőszék Határozattal jóváhagyott, a Számvevőszék jellegzetes tevékenységeinek a 

megszervezésére és lebonyolítására, valamint ezekből a tevékenységekből származó ügyletek 

értékesítésére vonatkozó szabályzat rendelkezéseit, 

Megfontolva, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalati igazgatására vonatkozó 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 16. cikkelyének, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnál a vállalati igazgatásnak a bevezetésére vonatkozó 25/2012. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezési és működési szabályzatának a 15. cikkelyének, a vállalat 

adminisztrátorai által megkötött megbízói szerződéseknek, valamint a Polgári Törvénykönyv 1350. 

cikkelyének a rendelkezéseit, 

A 109/2011 Sürgősségi Kormányrendelet 16. cikkely (5) bekezdésének, alátámasztva az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény 91. cikkely (2) bekezdés „d” betű, valamint a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a törvényes eljárásoknak a kezdeményezését, a Maros Megyei Tanács 

Elnöke által, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak okozott 

károknak a visszaszerzésének érdekébe, annak az adminisztrátorainak a felelősségre vonásával, a 

7/27.03.2015. sz. Döntéssel a Románia Számvevőszéke – Maros Megyei Számvevőkamarája által 
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elrendelt intézkedéseknek a végrehajtásának az elmulasztásáért, a melléklet szerint, amely szerves 

része a jelen határozatnak. 

(2) A Maros Megyei Tanács Elnöke bírósági keresetet fog benyújtani, a felelős ügykezelők által 

meghozott intézkedéseknek a függvényébe, a felelősségüknek az elévülési határidején belül, a 

törvény értelmébe. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalattal, valamint a Jogügyi és Közigazgatási 

Igazgatóságnak, a Gazdasági Igazgatóságnak és a Humánerőforrás Szolgálatnak, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának keretéből, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  24772/15.11.2018 sz. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Egyes károknak a visszaszerzésének érdekébe, az intézkedéseknek a kezdeményezésének a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnál, a vállalati igazgatás 

bevezetése után, a 25/2012. sz. MMTH-tal, Románia Számvevőszéke kettő auditálási kiküldetést 

teljesített nála, amelyek a 2010-2012-es periódusra vonatkozó, 725/28.03.2013. sz. Döntéssel és a 

2012-2014-es periódusra vonatkozó 2015.03.27.-i 7. sz. Döntéssel végződött. 

Mindenik döntésre vonatkozólag, az ellenőrző szerv, elemezte és ellenőrizte az elrendelteknek a 

kivitelezését, a megállapítottakat  follow-up jelentésekbe foglalták minden döntés függvényébe 

külön, megjegyezve minden alkalommal, hogy az intézkedések nem voltak teljes egészébe 

kivitelezve, a követett eredménynek a szempontjából. 

A 2012-2014-es időszakra vonatkozóan, a Maros Megyei Számvevő Kamara, megküldte a Maros 

Megyei Tanácsnak a Follow-up jelentést, amelyet a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Önálló Ügyvitelű Vállalat által, a 2015.03.27.-i 7. sz. Rendeletben elrendelt intézkedéseknek, a 

végrehajtásának a módjának az ellenőrzésének következtébe állítottak össze. 

A 7/2015. sz. Rendeletben elrendelt intézkedéseknek a kivitelezésének az idejét kétszer 

hosszabbították meg, a 7/2015/1/15.11.2016. sz. Rendelettel 2017. 01. 31.-ig, a 2017. 11. 10.-i 

7/2015/2. sz. Rendelettel pedig 2018. 01. 31.-ig, ezt az utolsót közölve a Maros Megyei Tanácsnak, 

a Maros Megyei Számvevő Kamarának az 1871/2017. sz. átiratával. 

A felterjesztési átirattal, az ellenőrző szerv kérte a megyei közhatóságot, hogy kövesse nyomon a 

két döntéssel elrendelt intézkedések végrehajtásának a módját és a Maros Megyei Számvevő 

Kamarának az informálását, a kezdeményezett lépésekről ennek érdekébe és az elért 

eredményekről, amelyek egyébként a felettes hatóságnak is az érdeklődési perspektívája és nem 

csak az annak érdekébe megtett szorgalmazások. 

A Maros Megyei Számvevő Kamara rendelkezéseinek értelmébe, a közhatóság kérte a Vállalattól, 

minden egyes intézkedésnek a teljesítésének a módjának pontosított közlését. 

Az ellenőrző szerv által megállapított károkra vonatkozóan, amelyek a 2012-2014-es időszakra 

vonatkoznak, a 2017. 10. 16.-i 1691. sz. Follow-up jelentésből, valamint a Vállalat által elkészített 

és közölt periodikus jelentésekből, kitűnik, hogy az intézkedéseket csak részlegesen teljesítették és 

hogy ebbe a pillanatba nem léteznek azoknak a teljesítésének az előzményei. 

A törvény szerint, a szervezési és működési szabályzat és a felettes hatóság által ruházott megbízói 

szerződés szerinti kötelességeik az elhanyagolásával szembe, szükség van egy keresetnek az 

elindítására, a Vállalatnak a volt és a jelenlegi ügykezelői ellen, akik felelősek a törvényes és a 
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szerződéses kötelezettségeknek az elmulasztásáért, amely a 7/2015. sz. Rendelettel megállapított 

károknak a Vállalat költségvetésébe való visszanyerését biztosító természetű legyen, a mellékelt 

közigazgatási okirattervezet szerint. 

A fennebb bemutatott érvek szempontjából, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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