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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

___/____.2020. sz. 

 

2020. ___________.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Szervezési és Működési Szabályzatának a 

kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének, a ____/__.04.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalat irányítási osztály ____/____ sz. 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a____/___ sz. Jelentését, valamint a Szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önáll Ügyvitelű Vállalat 

2020.04.06.-i 2727. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 2020.04.06.-i 9252. sz. alatt 

iktattak, valamint a Vezetőtanácsnak a 2020.03.31.-i 22. sz. Határozatát, 

Tekintettel, Románia Elnökének az utólag módosított és kiegészített 195/2020. sz. és 240/2020. sz. 

Rendeleteinek, valamint a Belügyminisztérium által kibocsátott, a COVID-19 elterjedésének a 

megelőzési intézkedéseire vonatkozó 3/2020. sz. Katonai Rendelet előírásaira, 

Figyelembe véve, „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önáll Ügyvitelű Vállalat 

Vezetőtanácsának a gyűléseinek jó körülmények között való lebonyolításához a törvényes keretnek 

a biztosításának a szükségességét, úgy a jelen kivételes esetben, mint az ehhez hasonlókban, 

Látva, az utólag módosított és kiegészített, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önáll 

Ügyvitelű Vállalatnál, a vállalatirányításnak a bevezetésére vonatkozó 2012.02.29.-i 25. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatot, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely (8) bekezdés, a 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, 

megerősítve a (2) bekezdés „c” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önáll 

Ügyvitelű Vállalatnál, a vállalatirányításnak a bevezetésére vonatkozó 2012.02.29.-i 25. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önáll 

Ügyvitelű Vállalat Szervezési és Működési Szabályzata a következőképpen lesz kiegészítve: 

1. A X Fejezetbe – Vezető szervek, X.1 alfejezet – A vezetőtanács, 19. cikkely után beiktatnak egy 

új cikkely, a 19
1
 cikkelyt, a következő tartalommal: 
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„19
1
. cikkely (1) Kivételes esetekbe, amelyeket a kompetens hatóságok határoztak meg és amelyek 

lehetetlenné teszik a bizottság tagjainak az effektív jelenlétét a soros vagy rendkívüli üléseken a 

repülőtérnek a székhelyén, vagy amikor ezeknek a jelenléte ellenkezik az illetékes hatóságoknak a 

szabályozásaival/javaslataival, a Vezetőtanácsnak az ülései videokonferencia rendszerben, online 

lesznek megtartva. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt esetek és azoknak az alkalmazására bevezetett vonatkozó speciális 

szabályokat, a Vezetőtanácsot összehívó okiratba foglalják, a megfelelő indokolással. 

(3) A Vezetőtanács tagjainak a jelenlétét, az összehívó okiratban megjelölt időbe, a 

platform/applikáció/internetes oldal keretében való bejelentkezéssel biztosítják. 

(4) A gyűlés titkárságával megbízott személy el fogja végezni a tagok jelenlétének az ellenőrzését és 

egy jelenlét és határozatképesség megállapító jegyzőkönyvet készít, amelyet beiktat, majd alá fog 

írni a Vezetőtanács Elnöke, a Vezetőtanács Alelnöke, a repülőtér jogtanácsosa, aki a törvényesség 

véleményezésének érdekébe ír alá, valamint az, aki összeállította.  

(5) A nyílt szavazatot névsorolvasás útján fejezik ki, az eredményt pedig egy jegyzőkönyvbe foglalja 

a gyűlés titkárságával megbízott személy minden napirendi pontra, okirat, amelyet beiktatnak a 

repülőtér titkárságán, majd alá fog írni a Vezetőtanács Elnöke, a Vezetőtanács Alelnöke, a 

repülőtér jogtanácsosa, aki a törvényesség véleményezésének érdekébe ír alá, valamint az, aki 

összeállította. Azonos módon járnak el a módosítás javaslatok beterjesztésének az esetébe is. 

(6) A jelen cikkely feltételei szerint szervezett Vezetőtanács gyűléseken, a jelenlétet igazoló okiratok, 

a pótlékok kifizetésének az érdekébe, a (4) és (5) bekezdések szerint összeállított jegyzőkönyvek.” 

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

Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának, valamint Terület és Városrendezési Igazgatóságának, 

valamint a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önáll Ügyvitelű Vállalatnak, amely felel a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

____/____ sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Szervezési és Működési Szabályzatának a 

kiegészítésére vonatkozóan 

 

 

A „Covid-19” koronavírus járvány által befolyásolt kivételes helyzet, amelyen áthaladunk, fizikai 

és szociális eltávolodási intézkedéseket vezettek be, Románia Elnökének, az utólag módosított, 

195/2020. sz. a Rendeletével, valamint a Katonai Rendeletekkel. 

Ezek szerint, Románia Elnökének a 195/2020. sz. Rendeletével bevezették a szükségállapotot az 

ország egész területére, eredetileg 30 napra, majd a 240/2020. sz. Elnöki Rendelettel 

meghosszabbítottak újabb 30 napra, 2020. május 15.-ig. 

A Románia területén, a szükségállapotnak a meghosszabbítására vonatkozó 240/14.04.2020. sz. 

Elnöki Rendelet 83. cikkely szerint, ”A szükségállapot idején, a központi és helyi közigazgatási 

hatóságok, az autonóm közigazgatási hatóságok, az önálló ügyvitelű vállalatok, az országos 

társaságok és társulások és azok a társaságok, amelyeknél az állam vagy egy közigazgatási területi 

egység egyedüli vagy többségi részvényes, intézkedéseket tesznek a tevékenység megszervezésére, 

oly módon, hogy amennyire lehetséges, legyen elkerülve a direkt kontaktus a személyek között, 

beleértve az elektronikus kommunikációs eszközöknek a használatát is.” 

Ebben a kontextusban, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsa 

elfogadta a 22/2020. sz. Határozatot, amellyel javasolja a Vállalat Szervezési és Működési 

Szabályzatának a X. Fejezet – Vezető szervek, X.1 alfejezet – A vezetőtanács, 19. cikkely 

kiegészítését, új bekezdésekkel, amelyek előírják, hogy az illetékes hatóságok által megállapított 

kivételese esetekben, a Tanács tagjainak a gyűlései online, videokonferencia rendszerben 

történjenek. 

Mivel a Vállalatnak a Szervezési és Működési Szabályzatát (ROF), a megyei tanácsnak a 

határozatával fogadták el (az utólag módosított és kiegészített 25/2012. MTH), szükség van arra, 

hogy a jelen kiegészítését is a Maros Megyei Tanácsnak a Határozatával hagyják jóvá. 

A 2727/2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 9252/2020. sz. alatt iktattak, a 

Vállalat kérte a Maros Megyei Tanácstól az április havi gyűlésre való beterjesztését, egy a 

Repülőtér Szervezési és Működési Szabályzatának a kiegészítésére vonatkozó határozattervezetnek. 

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

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

betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a „Marosvásárhely-i Transilvania 
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repülőtér” Ö.Ü.V. Szervezési és Működési Szabályzatának a kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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