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TERVEZET 

 

33370/12.12.2019. sz. 

 

2019. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti 

felépítésének és Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 49/26.04.2018. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.12.12.-i 33371. sz. jóváhagyási 

beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálatnak a 33425/12.12.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 33452/13.12.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a 

8957/27.11.2019. sz. kérésére, valamint a vállalatnak a Vezetőtanácsának az 54/25.11.2019. sz. 

Határozatára, 

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

Határozatával jóváhagyott, Marosvásárhely-i "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű 

Vállalatnak a Szervezési és működési szabályzatának 18. cikkely „i” betű rendelkezéseit, 

alátámasztva, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 9. cikkely (1) bekezdésével, 

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

(1) bekezdés „a” betű, (2) bekezdés „c” betű, illetve a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Marosvásárhely-i "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti 

felépítésének és Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 2018.04.26.-i 49. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 1 és 2 melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező 1 és 

2 mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a 

Humánerőforrásának és Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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33371/12.12.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti 

felépítésének és Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 49/26.04.2018. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak, a 49/26.04.2018. sz. Határozatával jóváhagyták a Marosvásárhely-i 

"Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti felépítését és 

Tisztségjegyzékét, a szerkezeti felépítését 140 állásra alapozva. 

A vállalatnak a Szervezési és működési szabályzatának a 18. cikkely ”i” betű alapján, a vállalat 

Vezetőtanácsa elfogadta az 54/25.11.2019. sz. Határozatot, amellyel jóváhagyták a Marosvásárhely-

i "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti felépítését és 

Tisztségjegyzékét, ugyanarra a 140 állásra alapozva. 

A 8957/27.11.2019. sz. alatt, a fennebb említett határozatot megküldték a Maros Megyei Tanács 

Iktatójába, azzal a kéréssel, hogy legyen besorolva a Maros Megyei Tanácsnak a 2019. decemberi 

gyűlésének a napirendjébe. 

A 8784/20.11.2019. sz. megalapozó jegyzékkel, meg vannak indokolva a módosítások, amelyeket 

javasoltak beiktatásra a vállalatnak a szerkezeti felépítésébe. A szerkezeti felépítésnek a 

módosításának az indokolása, több érv kategóriát tartalmaz, mint: a vállalatirányítási elveknek a 

konzekvens alkalmazási körülményének a biztosításának a szükségessége, a működtetés terén a 

polgári repülési tevékenység és a repülésbiztonsági jellegzetes szabályozásoknak való megfelelés, 

valamint az önellátási szükséglet és európai alapoknak a megpályázása. 

A megyei tanácsoknak a szakapparátusának, a megyei érdekeltségű közintézményeknek és a 

megyei érdekeltségű társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a létrehozására, szervezésére 

és működésére vonatkozó feladatkörök kategóriában, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (29 bekezdés ”c” betű szabályozza a 

megyei tanácsnak a hatáskörét, hogy „jóváhagyja, a törvény szerint, a megyei tanács elnökének a 

javaslatára, a megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatát, a megyei tanácsnak a 

szakapparátusának, valamint a megyei érdekeltségű közintézményeknek és a megyei érdekeltségű 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét, szervezési 

és működési szabályzatát.”  

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

Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti felépítésének és Tisztségjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó 49/26.04.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

szóló határozattervezetet. 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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