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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

23844/18.09.2019. 

 

2019. ________.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügykezelésének a biztosításának az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 23845/18.09.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási 

Osztály 23882/18.09.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 23965/19.09.2019. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Tanácsnak a 90/31.07.2019. sz. Határozatának és a S.C "Parc 

Industrial Mureş" S.A Részvényeseinek a Közgyűlésének a 7/2019. sz. Határozatának az 

előírásaira, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (3) és (6) bekezdés, 29. cikkely 

(3)-(4) bekezdések és a 64^4 cikkely előírásait, 

A 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 

normáinak a 4. cikkely (3)-(4) bekezdés, 11. cikkely (1) bekezdés, 20. cikkely (2) bekezdés és 34. 

cikkely b) betű, 35, cikkely és 36. cikkely előírásainak az értelmében, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d” betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely Tudomásul veszi, a  S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Részvényeseinek a Közgyűlésének, 

a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a válogatási eljárásának az elindítására vonatkozó 7. 

sz. Határozatát. 

2. cikkely Jóváhagyja a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsának a profilját, a jelen 

határozat 1. sz. Melléklete szerint. 

3. cikkely Jóváhagyja a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsának keretében, betöltetlen 

levő, a felettes hatóságot képviselő, nem végrehajtó ügyintézői tisztségre jelentkező profilját, a 

jelen határozat 2. sz. Melléklete szerint. 

4. cikkely A jelen határozat 1. cikkely előírásai szerint szervezett eljárásba beiratkozott jelentkezők 

előzetes válogatását egy válogató bizottság fogja elvégezni, amelyet a jelen határozat 3. sz. 

Melléklete szerint hoztak létre, független szakértői támogatás nélkül. 

5. cikkely Az 1-3 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 
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6. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye – Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a Humánerőforrás Szolgálatával, a S.C "Parc Industrial 

Mureş" S.A Vezetőtanácsával, Monica Dohotariu asszonnyal, a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A 

Vezetőtanácsában, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjével, valamint a jelen határozat 3. sz. 

Mellékletében megnevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

 

23845/18.09.2019. sz. 

VI/D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügykezelésének a biztosításának az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozattervezetre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 90/2019. sz. Határozatának a 2. cikkely rendelkezéseivel, kérték a 

S.C "Parc Industrial Mureş" S.A részvényeseinek a közgyűlésének az összehívását, a felettes 

hatóság által javasolt nem végrehajtó tagnak – a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsában 

a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a válogatási eljárásának az elindításának a céljából.  

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

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazásának a 

metodológiai normáinak a jóváhagyására vonatkozó 722/2016. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (3) 

bekezdés előírásait, a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Részvényeseinek a Közgyűlése elfogadta a 

7/2019. sz. Határozatot, amellyel elhatározták a nem végrehajtó ügyintézői állásnak, a S.C "Parc 

Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsában a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a 

betöltésének a válogatási eljárásának az elindítását. 

A válogatási eljárásnak a lebonyolításához a következő intézkedésekre van szükség: 

 a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsának a profiljának a jóváhagyása a 

következő összetevőkkel: 

a) a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A környezetfüggő szükségleteinek az elemzése, általánosan 

és a tanácsénak, speciálisan; 

b) a tanácsnak egy profiljának a mátrixa. 

 a válogató bizottságnak a névszerinti összetételének a jóváhagyása; 

 a felettes közhatóságnak a döntése, a válogató bizottságnak a támogatására/nem 

támogatására vonatkozóan vagy a válogatási eljárásnak természetes vagy jogi személy, 

humánerőforrás toborzásra szakosodott független szakértő által való elvégzésére 

vonatkozóan. 

A vezetőtanácsnak a profiljának, azaz a mátrixnak a kidolgozásánál, figyelembe vették a 

hatásköröket, a tulajdonságokat és a követelményeket, amelyeket a Vezetőtanácsnak a tagjai kell 

teljesítsenek, figyelembe véve, a szervezeti környezetet, a megbízatást, az elvárási levélben 

kifejezett elvárásokat és a létező szervezeti stratégia elemeket. Hasonlóan, figyelembe vették a 

meghatározott feltételeknek a teljesítését, a Vezetőtanácsnak az 5 mandátumukat teljesítő 

(2019.02.01.-én) tagja közül, 4 tag által és érvényesítve voltak a végső értékelési folyamatban, egy 

bizottság által, amelyet ezzel a céllal neveztek ki. 



Nem utolsó sorban, figyelembe vették az új jogszabály módosításokat, illetve, a 109/2011. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (3) bekezdés által előírt követelményeket, amelyek szerint 

„Legkevesebb kettő a vezetőtanácsnak a tagjai közül, közgazdasági vagy jogi felsőfokú 

végzettséggel kell rendelkezzen és 5 éves tapasztalata kell legyen közgazdasági, jogi, könyvelési, 

auditálási vagy pénzügyi téren”, megerősítve az éves pénzügyi kimutatásoknak és a konszolidált 

pénzügyi kimutatásoknak és egyes normatív okiratoknak a módosításának a hiteles auditálására 

vonatkozó 162/2017. sz. Törvény 65. cikkely (3) bekezdés előírásaival, amelyek előírják, hogy ”Az 

auditáló bizottságnak legalább egy tagjának illetékessége kell legyen a könyvelés és a hiteles 

könyvvizsgálás terén, amelyeket az illető területre vonatkozó szakosodási dokumentumokkal 

bizonyít”. 

Ez a betöltetlen levő, nem végrehajtó ügyintéző, a Vezetőbizottságnak a tagja, állás, amelyre 

elindították a válogatási eljárást a Társaságnak a Részvényeseinek a Közgyűlésének a 7/31.07.2019. 

sz. Határozatával. 

A személy akit kifognak választani, ugyanakkor a Maros Megyei Tanácsnak, többségi részvényesi 

és felettes hatósági minőségben, lesz a képviselője. 

A határozattervezettel, a 3. sz. Mellékletben, javasolják a Válogató bizottságnak az összetételét is, 

amely a tevékenységét független szakértői támogatás nélkül fogja folytatni a tevékenységét. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

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

betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a A S.C "Parc Industrial Mureş" 

S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügykezelésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a 

meghatározásáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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