
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

113. számú HATÁROZAT 
2016. augusztus 11-i 

a Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér menedzsment biztositását 
megillető intézkedések meghatározását illetően 

 
Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér Igazgatótanács 
tagok előzetes kiválasztási eljárás eredményeit, melynek lefolyása a Maros Megyei 
Tanács Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér menedzsment biztositását 
megillető intézkedések meghatározásáról szóló 2016.03.17/33 sz. Rendelet 
rendelkezéseinek végrehajtását megillető  Maros Megyei Tanács Elnök 
2016.05.16/135 sz. Rendelkezése által jóváhagyott naptár szerint történt, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács,-a   Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm 
Repülőtér menedzsment biztositásáról szóló 2016/80 sz. Határozat rendelkezéseit, 

Elemezve a 2016.08.09/15.091 sz. alatt, a Jogi és Közigazgatási, illetve a Gazdasági 
Osztály és Humán Erőforrás Szolgálat által összeállitott  Marosvásárhelyi  Transilvania 
Autonóm Repülőtér menedzsment biztositásáról szóló határozattervezet tényfeltáró 
indoklását, valamint a stakbizottságok meghagyását,  

Figyelembe véve az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó  2011/109 
sz. Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseit, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel,illetve a Maros Megyei Tanács  Marosvásárhelyi  Transilvania 
Autonóm Repülőtér testületi kormányzásának végrehajtásáról szóló 2012.02.29/25 sz. 
Határozat rendelkezéseit, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91.cikk (1) bekezdés a) pontja  a (2) 
bekezdés d) pontjával összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek, illetve a 
97.cikk rendelkezéseinek értelmében, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel,  

határozza: 

1.Cikk. Tudomásul vevődik a  Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér 
Igazgatótanács tagok előzetes kiválasztási eljárás eredménye, mely a 2016/135 sz. 
Maros Megyei Tanács elnöki rendelet által jóváhagyott hirdetés révén 
kezdeményezett és két képviselőjelölt, illetőleg az ügyvezető igazgató – elnök és a 
nem ügyvezető igazgató – jog szerinti könyvvizsgáló kiválasztásával végződött. 

2.Cikk. A jelen határozat elfogadásának napjától kezdve a Marosvásárhelyi 
Transilvania Autonóm Repülőtér ügyvezetői a kiválasztott jelöltek, illetve: 

- Peti Andrei, ügyvezető igazgató-az Igazgatótanács Bizottság elnöke; 

- Pop Felicia, nem ügyvezető igazgató- jog szerinti könyvvizsgáló.  

3.Cikk. (1) Megállapitja a 2016/80 sz. Maros Megyei Tanács Rendelet által  
ideiglenesen kinevezett ügyvezetők, illetve Gherendi Luminiţa ügyvezető igazgató-az 
Igazgatótanács Bizottság elnöke, és Biriş Simona nem ügyvezető igazgató 



 

 

mandátumának beszűnését, a kinevezési közigazgatási aktus (2) bekezdésének 
megfelelően.  

(2) Az igazgatótanács további  2016/80 sz. Maros Megyei Tanács Rendelet által 
kijelölt tagjai a törvény alapján folytatják mandátumukat annak teljesitéséig vagy, 
esetenként új képviselő jelöltek kiválasztásának pillanatáig 

4.Cikk. (1) Jóváhagyásra kerül a Maros Megyei Tanács és a 2.cikk alatt ügyvezetőként 
kijelölt személyek közötti megbizási szerződés aláirása, a jelen határozat szerves 
részét képező  1 és 2 számú mellékletek által előirt formában. 

(2) Az (1) bekezdésben előirt megbizási szerződés aláirásának érdekében a Maros 
Megyei Tanács Elnöke kap felhatalmazász.  

(3) Az (1) és (2) bekezdések feltételei szerint aláirt megbizási szerződések a pénzügyi 
teljesitménymutatók módszertanának, vagyis a megbizási szerződés feltételeinek és 
formájának Kormány általi jóváhagyását  követően  maximum 30 napos határidőn 
belül lesznek felülvizsgálva.  

5.Cikk. (1) A Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér működése és 
szervezetése a Maros Megyei Tanács 2012/25 sz. Határozat által jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, a 2016/80 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által meghatározott 
menedzsment biztositási intézkedések fenntartása révén történik, amennyiben azok 
nem mondanak ellen a jelen határozatnak.  

(2) A 2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 13.cikk rendelkezéseinek megfelelően 
a gazdálkodási terv kidolgozása a 4.cikk (3) bekezdés alatt bemutatottaknak 
megfelelően elnapolódik a megbizási szerződések felülviszgálatának pillanatáig.  

6.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Maros Megyei Prefektus Intézmény, a 
Maros Megyei Tanács keretén belüli Gazdasági Osztály és a Marosvásárhelyi 
Transilvania Autonóm Repülőtér számára, melyek felelősek lesznek a jelen  
kivitelezéséért.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELNÖK                                                                                                  Ellenjegyzi 
Péter Ferenc                                                                                              TITKÁR  
                                                                                                          Paul Cosma  
 

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

2016.09.10/15091 Sz. 

VI D/1 Akta 

INDOKLÁS 
a Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér menedzsment biztositását megillető 

intézkedések meghatározását illetően 
 

Amennyiben 2016.06.01-i dátumon a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér 
Igazgatótanács Bizottsáh mandátuma megszűnt volna, a Maros Megyei Tanács 
2016.03.17/33 sz. Határozat álta jóváhagyásra került az igazgatótanács  tagok   előzetes 
kiválasztási/ értékelési eljárások meginditása, az újabb  4 éves mandátumra.  
 
Ezen eljárás során nem került sor valamely képviselőjelölt kiválasztására, ezért a 
2016.03.17/33 sz. Maros Megyei Tanács Határozat  végrehajtását megillető intézkedések 
meghatározásáról szóló 2016.05.16/135 sz. Maros Megyei Tanács Elnök Rendelet által 
jóváhagyásra került a szükséges, illetve törvényes intézkedések  újrekezdésének folyamata 
az autonóm repülőtér igazgatótanács tagjainak előzetes kiválasztása érdekében.  
 
Amennyiben a fentiekben emlitett rednelet által jóváhagyott naptárnak megfelelő 
előzetes kiválasztási eljárásnak 2016.06.23-i dátumon be kellett volna fejeződnie, az 
autonóm repülőtér igazgatótanács bizottság mandátumának megszűnését követően, a 
Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér menedzsment biztositását megillető 
intézkedések meghatározásáról szóló 2016.05.26/80 sz. Megyei Tanács Határozat által, 
2016.06.01-i kezdettel a Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér ideiglenes 
igazgatóinak kijelölésére került sor. A fentiekben emlitett közigazgatási rendelkezésben 
megnevezett igazgatók mandátuma az új- az igazgatótanács  tagok   előzetes kiválasztási 
eljárás -  következtében kijelölt igazgató tagok mandátumának kezdetéig tart, de nem 
több mint 4 hónapot a határozat elfogadását követően.  
 
Az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó  2011/109 sz. Sürgősségi 
Kormányrendelet 3.cikk (1) bekezdés, b) és d) betűs rendelkezéseinek megfelelően, az 
utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, a közhatóság rendelkezhet az igazgatótanács 
tagok kinevezésének és azok  visszavonásának érdekében, illetve beszűntetheti az 
autonóm repülőtér igazgatótagok mandátumát.  
 
Ez által, figyelembe véve, hogy az előzetes kiválasztási eljárás két képviselőjelölt, illetve 
egy ügyvezető igazgató- elnöke és egy nem ügyvezető igazgató- jog szerinti könyvvizsgáló 
kiválasztásával végződött, ezek az autonóm repülőtér igazgatótanácsán belüli 
kijelölése,valamint- ugyanazon közihazgatási rendelkezés következtében a 2016/80 sz. 
Megyei Tanács Határozat által ideiglenesen kijelölt igazgatótagok mandátumának 
beszűntetése szükséges.  
 
Figyelembe véve a fentieket, jóváhagyás céljából alávetjük a határozattervezetet a 
Marosvásárhelyi  Transilvania Autonóm Repülőtér menedzsment biztositását megillető 
intézkedések meghatározását illetően.  
 

ELNÖK 
Péter Ferenc  



1. Melléklet  

......... / ........ Sz.  

Megbizási Szerződés 

I. PREAMBULUM 

Figyelembe véve az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó  2011/109 
sz. Sürgősségi Kormányrendelet 12.Cikk (1) bekezdés rendelkezéseit, az utólagos 
módositásokkal és kigészitésekkel, melyek szerint „a felügyeleti közigazgatási 
gatóság megbizási szerződéseket köt az autonóm repülőtés igazgatótagokkal, 
melynek tárgya az autonóm repülőtér igazgatása, mely a megnevezési közigazgatási 
rendelkezés mellékletét képezi” és a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm 
Repülőtér Szervezeti és Működési Szabályzat 22.Cikk rendelkezéseit, mely a Maros 
Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér testületi 
kormányzására  vonatkozó, 2012 február 29-i 25 számú Határozat által jóváhagyott, 

II. SZERZŐDŐ FELEK  

Létrejött egyrészről 

1. MAROS MEGYEI TANÁCS, székhely Marosvásárhely, Piaţa Victoriei 1 sz., postakód 
540026, telefon szám: 0265-263211, fax szám: 0265-268178, adóazonositó szám 
4322980, bankszámlaszám RO03TREZ47624510220XXXXX, mely a Marosvásárhelyi 
Államkincstárban nyitott, Péter Ferenc elnök által képviselt, mint MEGBIZÓ 

másrészről 

2. Péti Andrei, román állampolgár, lakhely ____________, a ___ széria _______ 
számú személy igazolvány birtokosa, melyet a ____________ dátumon bocsátott ki a 
___________________, személyi azonositó szám __________________ , ügyvezető 
igazgató, a Marosvásárhelyi „Transilvania” Autonóm Repülőtér Igazgatótanács elnöke, 
mint MEGBIZOTT,  

 Szerződő felek -  között az alábbi feltételek szerint:  

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.Cikk. (1) A felek között megkötött megállapodás következtében, Maros Megye 
Tanácsa átengedi a megbizottnak a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér 
tevékenységeinek vezetését, szervezését és kezelését, annak tevékenységi 
célkitűzéseinek elérése érdekében, a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata 
által jóváhagyott célkitűzések és kritériumok alapján, dijazás ellenében, a jelen 
szerződésben megállapodottak szerint.  

(2) A megbizott képviseli az autonóm repülőteret a harmadik felekkel fenntartott 
kapcslatokban és teljes mértékben felelős az autonóm repülőteret megillető iratok 
megvalósitásának módját illetően.  

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

2.Cikk. A jelen szerződés 4 éves időszakra köttetett, a pénzügyi és nem pénzügyi 
teljesitménymutatók módszertanának, illetve a megbizási szerződés feltételeinek és 
formájának a Pénzügyminisztérium szemléjének megfelelően, beleértve ezen 
mutatókat,- lesz felülvizsgálva.  



3.Cikk. Az odaitélt mandátum lejárta után a mandátumot a törvényes 
rendelkezéseknek megfelelően, értékelési folyamat alapján  lehet megújitani.  

4.Cikk. Függetlenül a megbizott fellépésétől/tétlenségétől, a mellékletben előirt 
teljesitményi feltételek nem teljesitése, nem vezet a megbizási szerződés 
hatályvesztéséhez.  

V. A MEGBIZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

5.Cikk. A megbizott az alábbi jogokkal rendelkezik:  

(1) A nettó 11.100 lej értékű havi juttatásból álló dijazás átvétele. A havi juttatás 
alávethető a felügyeletei közigazgatási hatóság  által jóváhyagyott módositásoknak, 
melynek következtében a jelen szerződéshez való mellékelt csatolására kerül sor. 
Amennyiben a kritériumok nem teljesitettek, a havi juttatás arányosan csökken.  

(2) Alátámasztó dokumentumok alapján a hazai és külföldi munkaügyi kiszállások 
alatti  szállási, étkezési, szállitási költsgek és egyéb költségek elszámolása, az éves 
költségvetések által megszabott határértékeknek megfelelően.  

(3) Az autonóm repülőtér tevékenységeit megillető korlátlan tájékoztatáshoz való 
jog, annak összes dokumentumához való hozzáférés. 

(4) 25 munkanapos rendes szabadság egy éven belül. 

6.Cikk. A megbizott a törvény által és az autonóm repülőtér Szervezeti és Működési 
Szabályzata által előirt kötelességekkel rendelkezik és ebben az értelemben köteles:  

(1) Körültekintő és delizsánsz igazgatói hozzáállás révén gyakorolni mandátumát. A 
megbizott nem szegi meg ezen kötelezettségét, amennyiben valamely üzleti döntés 
hozás során jogosult, hogy  úgy vélje, hogy az autonóm repülőtér javára és adekvát 
információkra alapozva cselekszik.  

(2) Meghozza a szükséges intézkedéseket a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. 
Határozat által jóváhagyott  teljesitményi kritériumok és célkitűzések biztositásának 
érdekében. Ezen cél érdekében, a megbizott a következő hatásközökkel rendelkezik:  

a) képviseli az autonóm repülőteret a fizikai vagy jogiszemélyű harmadik felekkel 
fenntartott kapcslatokban; 

b) az autonóm repülőtér nevében és annak javára megköti a jogi aktusokat a 
törvénynek megfelelően; 

c) biztositja az autonóm repülőtér igazgatótanácsának egybehivását; 

d) legkevesebb 72 órával a meghatározott dátum és időpont előtt az igazgatótanács 
rendelkezésére bocsátja a napirend keretén belül elemzett probléma köröket 
megillető összes szükséges dokumentumot és információkat, kivételes alkalmak 
esetén (rendkivüli ülések esetén), a határidőt le lehet csökkenteni 24 órára; 

e) javasolja a létszámkeret és a Szervezeti és Működési Szabályzat  módositását, azok 
javitásának értelmében; 

f) kinevezi a szervezet funkcionális struktúráinak  vezetőit; 

g) a munkaügyi jogaszabályok, az autonóm szervezet jellegzetes tevékenységi 
előirások,illetve a kollektiv munkaszerződések betartása által megszervezi az 
autonóm szervezet személyzetének kiválasztását, alkalmazását és elbocsátását; 



h) tárgyal a kollektiv munkaszerződések érdekében és jóváhagyás céljából 
előterjeszti azokat az Igazgatótanács számára; 

i) időben és teljességgel kivitelezi az autonóm szervezet Igazgatótanácsának és a 
felügyeleti közigazgatás Határozatait; 

j) a felügyeleti közigazgatás vagy az Autonóm Repőlütér szervezeti és működési 
Szabélyzata által megszabott egyéb előjogok; 

3) Be tartja a Megyei Tanács és/vagy Igazgatótanács által jóváhagyott 
munkafolyamatokat és javaslatokat tesz azok javitásának érdekében; 

4) Jóváhagyás értelmében előterjeszti az Igazgatótanácsnak mindazon tranzakciókat, 
amelyek egyéni vagy tranzakció sorozat utáni értéke  legkevesebb 50.000 eurónak 
megfelelő lej egyenértékeket képvisel. 

(5) Negyedévente vagy valahányszór szükséges továbbitja a Pénzügyiminisztérium 
részére a bevételi és kiadási költségvetés  gazdasági-pénzügyi mutatóira vonatkozó 
alapozásokat, elemzéseket, kimutatásokat, jelentéseket és bármilyen egyéb a 
szóbanforgó mutatókra vonatkozó információkat, a pénzügyiminisztérium vagy 
körözvény rendelete által megszabott formátumban és határidőben.  

(8) Nem engedi át a megbizási szerződést más személynek.  

VI. A MEGBIZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.Cikk. A megbizó az alábbi jogokkal rendelkezik: 

a) Megköveteli a megbizottól a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata által 
jóváhagyott teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitését; 

b) Csökkenti a juttatások értékét, amenyiben nincsenek meghozza a kellő 
intézkedések a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata által jóváhagyott 
teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitésének érdekében; 

c) Havonta, vagy valahányszór szükséges kéri és ellenőrzi a szervezet pénzügyi - 
gazdasági helyzetet, a teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitésének 
állapotát.  

8.Cikk. A megbizó kötelezettségei:  

a) A jogszablyok, a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér Szervezeti és 
Működési Szabályzat és a jelen szerződés  határain belül, teljes szabadkezet biztosit 
a megbizottnak a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér tevékenységeinek 
vezetését, szervezését és kezelését illetően; 

b) Megfizeti a megbizottat megillető, jelen szerződés  6.cikkjének megfelelően 
határozott összes jogát; 

VII. TELJESITMÉNYI KÖVETELMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

9.Cikk (1) Mennyiségi és értékrend szempontok szerint, a 2014/140 sz. Megyei Tanács 
Határozat által jóváhagyott teljesitményi kritériumok és célkitűzések az autonóm 
szervezet leffőbb eredményeit képviselik, melyeket a megbizott teljesit az Autonóm 
Repülőtér tevékenységeinek vezetése, szervezése és kezelése révén.  

(2) A 2014/140 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által jóváhagyott teljesitményi 
kritériumok és célkitűzések teljesitésével összefüggésben, a jelen megbizási 



szerződés megkötésének dátumától kezdve, a megbizott fenntartja - legalább a 
meglévő szinvonalon - az emlitetett célkitűzések és teljesitményi kritériumok 
teljesitésének  szintjét  a szerződés teljes időszaka alatt, ellenkező esetben annak 
bármilyen jellegű csökkentése az 5.cikk, (1) bekezdésében határozott dijazás 
megfelelő és arányos csökkentéséhez vezet felhalmozottan és maga után vonja az 
autonóm szervezetre kiható esetleges károkkal szembeni felelősséget.  

10.Cikk. A teljesitmányi kritériumok és célkitűzések aktualizálhatók valahányszór a 
belső és/vagy közösségi jogaszbályok olyan rendelkezéseket állapitanak meg, melyek 
megköveteleik azok módositását.  

VIII. LOJALITÁS ÉS TITOKTARTÁS 

11.Cikk. (1) A megbizott köteles teljes munkaképességét az autonóm repülőtér 
javára felhasználni, és köteles mandátumának időszaka alatt lojalitást mutatni.  

(2) A megbizottnak tilos bármilyen konkurens vállakkozás, azonos tevékenységű 
vállalkozás vagy az autonóm szervezettel kereskedelmi kapcsolatban lévő vállalatok  
javát  szolgáló tevékenység végzése.  

(3) Ezen tilalom hatálya kihat úgy a megbizott férjére vagy nejére, mint a rokonok és 
egészen a IV fokú rokongágra is.  

12.Cikk. A megbizott – a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles bizalmasan 
kezelni az autonóm repülőtér tevékenységeivel kapcsolatos információkat és 
adatokat, melyekhez mint megbizottnak hozzáférhetősége van.Ezen kötelesség 
ajelen szerződés megszűnését követő 3 év alatt is tart még.  

IX. A FELEK FELELŐSSÉGE 

13.Cikk. A jelen szerződésbe foglalt kötelezettségek nem teljesitése vagy nem 
megfelelő teljesitése a felek a hatályban lévő jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően felelnek. A Vis Major a Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek 
megfelelően védi a feleket.  

14.Cikk. A megbizott tevékenységeinek értékelése a teljesitményi kritériumok 
teljesitésének tejes mértékű  felmérése, elemzése során történik.  

15.Cikk (1) A hatályos jogszabályok, a szervezési és működési Szabály, a jelen 
szerződés, az Igazgatótanács határozatainek és a felügyeletei közigazgatás által 
elfogadott határozatok  nem teljesitése esetén a megbizott felel.  

(2) A megbizott polgárilag felel az autonóm szervezetre- érdekeivel szembeni 
ellentétes intézkedés, gondtalanság által kezet irat, az alapok mértéktelen vagy 
gondtalan felhasználása által-  kiható károk esetén, és/vagy büntetőjogilag felel, 
esetenként.  

16.Cikk. A megbizott nem felel a megbizó által elkövetett büntetendő, jogsértő 
tevékenységekért.  

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSITÁSA 

17.Cikk. (1) A jelen szerződés rendelkezéseinek módositása  egy hivatalos előzetes 
értesités következtében, a felek közös megegyezése alapján, kiegészitő iraton 
keresztül történik.  



(2) A szerződés hozzá lesz igazitva a  megkötését követő, későbbi jogi és a 
szerződésre alkalmazható  szabályozáshoz. 

XI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

18.Cikk. (1) A jelen szerződést aláiró felek hoznak döntést abban az esetben, ha a 
szerződés hatása megszűnhet az alábbi szituációk egyike vagy valamelyike miatt: 

a) a szerződés érvényességi idejének lejárta, ha a felek nem tárgyalták újra 
meghosszabbitásának céljából; 

b) a megbizó visszavonása, az alábbi esetekben: 

- a szertődésben előirt kötelességek egyikének vagy több kötelességek nem 
teljesitése; 

- az igazgatótanács vagy a  felügyeleti közigazgatás határozatainak men teljesitése; 

- az autonóm szervezet és a annak szervezeti és működési Szabélyzatára 
alkalmazható hatályos jogszabályok nem teljesitése; 

- a szerződés pénzügyi és nem pénzügyi teljesitménymutatók meghatározását 
megillető módszertannak megfelelő felülvizsgálatának, illetve a megbizási szerződés 
feltételeinek és formájának a Pénzügyminisztérium szemléjének visszautasitása, 
beleértve ezen mutatókat is. 

c) a megbizott mandátumával szemben ivisszavonulása; 

d) a felek megegyezése; 

e) törvény által előirt összeférhetetlenségi eset bekövetkezése; 

f) a megbizott elhalálozása vagy annak birósági tilalom alá helyezése; 

g) a felügyeletei közigazgatási hatóság határozata által jóváhagyott megbizott 
ellenes intézkedések támogatása; 

i) a közigazgatáso hatóság által a 2014/140 sz. Határozat révén meghatározott és 
jóváhagyott teljesitményi kritériumok és célkitűzések visszautasitása.  

(2) Az (1) bekezdés b) és c) betűje által előirt szituációk esetén, a felmondási 
határidő az értesitéstől számitva 30 nap.  

19.Cikk. Amennyiben a szerződés megszűnik, a megbizó köteles visszaszolgáltatni a 
megbizottnak mindazon iratokat és dokumentumokat, melyek a megbizott által 
betöltött hatáskörök során voltak vissza tartva.   

XII. JOGVITÁK  

20.Cikk. (1) A jelen Szerződés a román hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően van szabályozva. 

(2) A jelen szerződés megkötése, végrehajtása, módositása, megszűnése 
eredményeként keletkező jogviták és a szerződés feltételeinek értelmezése peren 
kivüli eljárás során történik. Megegyezés hiányában a jogviták orvoslására a román 
illetékes biróságok előtt kerül sor.  

 



XIII. VÉGLEGES RENDELKEZÉSEK  

21.Cikk. A megbizottnak jogában áll közvetitést, tanácsadást vagy egyéb biztonsági 
intézkedést  kérni a felügyeleti közigazgatás, államszövetség, föderáció, vagy az 
autonóm repülőtér munkáltató szervezet részéről, a szakszervezetekkel vagy egyéb 
törvényesen megalkotott szervezetekkel való  konfluktus helyzetek orvoslásának 
érdekében.  

22.Cikk. A jelen szerződés előirásait az állami gazdasági egységek, mint autonóm 
szervezetek és  kereskedelmi vállalatok  átszervezésére vonatkozó 1190/15 sz. 
Törvény rendelkezései, az utólagos módositásokkal és kegészitésekkel, a 
kereskedelmi vállalkozásokra vonatkozó 1990/31 sz. Törvény rendelkezései, mely 
újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, az állami vállalatok 
testületi kormányzására vonatkozó  2011/109 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 
rendelkezései, illetve az autonóm szervezet szervezeti és működési Szabélyzatának 
rendelkezései és a polgári törvénykönyv rendelkezései egészitik ki.  

23.Cikk.A jelen megbizási szerződés a pénzügyi teljesitménymutatók 
módszertanának, vagyis a megbizási szerződés feltételeinek és formájának Kormány 
általi jóváhagyását  követően  maximum 30 napos határidőn belül lesz felülvizsgálva. 

24.Cikk. (1) A szerződés a felek általi aláirás dátumától kezdődően lépik hatályba.  

(2) A szerződés, együttesen a felek aláirásával, az autonóm szervezet székhelye 
szerinti, illetékességi területetéhez tartozó Cégbirósághoz  lesz letéve rögzités 
céljából, annak aláirását követő 15 napon belül.  

25.Cikk. A jelen szerződés aláirása által a megbizott teljes mértékben és a 
jogszabályok feltételei mellett elfoadja megbizásos mandátumát.  

 

 

 

Kelt ma, 2016.08. ..... 

         MEGBITÓ                                                          MEGBIZOTT  

          ELNÖK  

       Péter Ferenc  

 

 

                 Gazdasági Igazgató  

                    Alin Mărginean 

 

 

Jogi láttamozás 

 



2. Melléklet 

......... / ........ Sz.  

Megbizási Szerződés 

I. PREAMBULUM 

Figyelembe véve az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó  2011/109 
sz. Sürgősségi Kormányrendelet 12.Cikk (1) bekezdés rendelkezéseit, az utólagos 
módositásokkal és kigészitésekkel, melyek szerint „a felügyeleti közigazgatási 
gatóság megbizási szerződéseket köt az autonóm repülőtés igazgatótagokkal, 
melynek tárgya az autonóm repülőtér igazgatása, mely a megnevezési közigazgatási 
rendelkezés mellékletét képezi” és a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm 
Repülőtér Szervezeti és Működési Szabályzat 22.Cikk rendelkezéseit, mely a Maros 
Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér testületi 
kormányzására  vonatkozó, 2012 február 29-i 25 számú Határozat által jóváhagyott, 

II. SZERZŐDŐ FELEK  

Létrejött egyrészről 

1. MAROS MEGYEI TANÁCS, székhely Marosvásárhely, Piaţa Victoriei 1 sz., postakód 
540026, telefon szám: 0265-263211, fax szám: 0265-268178, adóazonositó szám 
4322980, bankszámlaszám RO03TREZ47624510220XXXXX, mely a Marosvásárhelyi 
Államkincstárban nyitott, Péter Ferenc elnök által képviselt, mint MEGBIZÓ 

másrészről 

2. Pop Felicia, román állampolgár, lakhely ____________, a ___ széria _______ 
számú személy igazolvány birtokosa, melyet a ____________ dátumon bocsátott ki a 
___________________, személyi azonositó szám __________________ , nem 
ügyvezető igazgató- jog szerinti könyvvizsgáló, a Marosvásárhelyi „Transilvania” 
Autonóm Repülőtér audit bizottságának tagja, mint MEGBIZOTT,   

 Szerződő felek -  között az alábbi feltételek szerint:  

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.Cikk. (1) A felek között megkötött megállapodás következtében, Maros Megye 
Tanácsa átengedi a megbizottnak a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér 
tevékenységeinek vezetését, szervezését és kezelését, annak tevékenységi 
célkitűzéseinek elérése érdekében, a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata 
által jóváhagyott célkitűzések és kritériumok alapján, dijazás ellenében, a jelen 
szerződésben megállapodottak szerint.  

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

2.Cikk. A jelen szerződés 4 éves időszakra köttetett, a pénzügyi és nem pénzügyi 
teljesitménymutatók módszertanának, illetve a megbizási szerződés feltételeinek és 
formájának a Pénzügyminisztérium szemléjének megfelelően, beleértve ezen 
mutatókat,- lesz felülvizsgálva.  

3.Cikk. Az odaitélt mandátum lejárta után a mandátumot a törvényes 
rendelkezéseknek megfelelően, értékelési folyamat alapján  lehet megújitani.  



4.Cikk. Függetlenül a megbizott fellépésétől/tétlenségétől, a mellékletben előirt 
teljesitményi feltételek nem teljesitése, nem vezet a megbizási szerződés 
hatályvesztéséhez.  

V. A MEGBIZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

5.Cikk. A megbizott az alábbi jogokkal rendelkezik:  

(1) A nettó 3.100 lej értékű havi juttatásból álló dijazás átvétele. A havi juttatás 
alávethető a felügyeletei közigazgatási hatóság  által jóváhyagyott módositásoknak, 
melynek következtében a jelen szerződéshez való mellékelt csatolására kerül sor. 
Amennyiben a kritériumok nem teljesitettek, a havi juttatás arányosan csökken.  

(2) Alátámasztó dokumentumok alapján a hazai és külföldi munkaügyi kiszállások 
alatti  szállási, étkezési, szállitási költsgek és egyéb költségek elszámolása, az éves 
költségvetések által megszabott határértékeknek megfelelően.  

(3) Az autonóm repülőtér tevékenységeit megillető korlátlan tájékoztatáshoz való 
jog, annak összes dokumentumához való hozzáférés. 

6.Cikk. A megbizott a törvény által és az autonóm repülőtér Szervezeti és Működési 
Szabályzata által előirt kötelességekkel rendelkezik és ebben az értelemben köteles:  

(1) Körültekintő és delizsánsz igazgatói hozzáállás révén gyakorolni mandátumát. A 
megbizott nem szegi meg ezen kötelezettségét, amennyiben valamely üzleti döntés 
hozás során jogosult, hogy  úgy vélje, hogy az autonóm repülőtér javára és adekvát 
információkra alapozva cselekszik.  

(2) Meghozza a szükséges intézkedéseket a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. 
Határozat által jóváhagyott  teljesitményi kritériumok és célkitűzések biztositásának 
érdekében. Ezen cél érdekében, a megbizott a következő hatásközökkel rendelkezik:  

a) javasolja a létszámkeret és a Szervezeti és Működési Szabályzat  módositását, azok 
javitásának értelmében; 

b) a felügyeleti közigazgatás vagy az Autonóm Repőlütér szervezeti és működési 
Szabélyzata által megszabott egyéb előjogok; 

3) Gyakorolja hatásköreit, mint jog szerinti könyvvizsgáló, a Marosvásárhelyi 
„Transilvania” Autonóm Repülőtér audit bizottságának tagja, éspedig: 

a) vizsgálja a pénzügyi jelentés folyamatát; 

b) nyomon követi a belső ellenőrzési rendszerek, belső audit  hatékonzságát és az 
autonóm szervezet  kockázatkezelésének hatékonyságát; 

c) nyomon követi az éves pénzügyi kimutatások és éves pénzügyi konszolidásiós 
kimutatások  könyvvizsgálatát.  

4) Be tartja a Megyei Tanács és/vagy Igazgatótanács által jóváhagyott 
munkafolyamatokat és javaslatokat tesz azok javitásának érdekében.  

5) Nem engedi át a megbizási szerződést más személynek.  

VI. A MEGBIZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.Cikk. A megbizó az alábbi jogokkal rendelkezik: 



a) Megköveteli a megbizottól a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata által 
jóváhagyott teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitését; 

b) Csökkenti a juttatások értékét, amenyiben nincsenek meghozza a kellő 
intézkedések a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata által jóváhagyott 
teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitésének érdekében; 

c) Havonta, vagy valahányszór szükséges kéri és ellenőrzi a szervezet pénzügyi - 
gazdasági helyzetet, a teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitésének 
állapotát.  

8.Cikk. A megbizó kötelezettségei:  

a) A jogszablyok, a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér Szervezeti és 
Működési Szabályzat és a jelen szerződés  határain belül, teljes szabadkezet biztosit 
a megbizottnak a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér tevékenységeinek 
vezetését, szervezését és kezelését illetően; 

b) Megfizeti a megbizottat megillető, jelen szerződés  6.cikkjének megfelelően 
határozott összes jogát; 

VII. TELJESITMÉNYI KÖVETELMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

9.Cikk (1) Mennyiségi és értékrend szempontok szerint, a 2014/140 sz. Megyei Tanács 
Határozat által jóváhagyott teljesitményi kritériumok és célkitűzések az autonóm 
szervezet leffőbb eredményeit képviselik, melyeket a megbizott teljesit az Autonóm 
Repülőtér tevékenységeinek vezetése, szervezése és kezelése révén.  

(2) A 2014/140 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által jóváhagyott teljesitményi 
kritériumok és célkitűzések teljesitésével összefüggésben, a jelen megbizási 
szerződés megkötésének dátumától kezdve, a megbizott fenntartja - legalább a 
meglévő szinvonalon - az emlitetett célkitűzések és teljesitményi kritériumok 
teljesitésének  szintjét  a szerződés teljes időszaka alatt, ellenkező esetben annak 
bármilyen jellegű csökkentése az 5.cikk, (1) bekezdésében határozott dijazás 
megfelelő és arányos csökkentéséhez vezet felhalmozottan és maga után vonja az 
autonóm szervezetre kiható esetleges károkkal szembeni felelősséget.  

10.Cikk. A teljesitmányi kritériumok és célkitűzések aktualizálhatók valahányszór a 
belső és/vagy közösségi jogaszbályok olyan rendelkezéseket állapitanak meg, melyek 
megköveteleik azok módositását.  

VIII. LOJALITÁS ÉS TITOKTARTÁS 

11.Cikk. (1) A megbizott köteles teljes munkaképességét az autonóm repülőtér 
javára felhasználni, és köteles mandátumának időszaka alatt lojalitást mutatni.  

(2) A megbizottnak tilos bármilyen konkurens vállakkozás, azonos tevékenységű 
vállalkozás vagy az autonóm szervezettel kereskedelmi kapcsolatban lévő vállalatok  
javát  szolgáló tevékenység végzése.  

(3) Ezen tilalom hatálya kihat úgy a megbizott férjére vagy nejére, mint a rokonok és 
egészen a IV fokú rokongágra is.  

12.Cikk. A megbizott – a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles bizalmasan 
kezelni az autonóm repülőtér tevékenységeivel kapcsolatos információkat és 
adatokat, melyekhez mint megbizottnak hozzáférhetősége van.Ezen kötelesség 
ajelen szerződés megszűnését követő 3 év alatt is tart még.  



IX. A FELEK FELELŐSSÉGE 

13.Cikk. A jelen szerződésbe foglalt kötelezettségek nem teljesitése vagy nem 
megfelelő teljesitése a felek a hatályban lévő jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően felelnek. A Vis Major a Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek 
megfelelően védi a feleket.  

14.Cikk. A megbizott tevékenységeinek értékelése a teljesitményi kritériumok 
teljesitésének tejes mértékű  felmérése, elemzése során történik.  

15.Cikk (1) A hatályos jogszabályok, a szervezési és működési Szabály, a jelen 
szerződés, az Igazgatótanács határozatainek és a felügyeletei közigazgatás által 
elfogadott határozatok  nem teljesitése esetén a megbizott felel.  

(2) A megbizott polgárilag felel az autonóm szervezetre- érdekeivel szembeni 
ellentétes intézkedés, gondtalanság által kezet irat, az alapok mértéktelen vagy 
gondtalan felhasználása által-  kiható károk esetén, és/vagy büntetőjogilag felel, 
esetenként.  

16.Cikk. A megbizott nem felel a megbizó által elkövetett büntetendő, jogsértő 
tevékenységekért.  

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSITÁSA 

17.Cikk. (1) A jelen szerződés rendelkezéseinek módositása  egy hivatalos előzetes 
értesités következtében, a felek közös megegyezése alapján, kiegészitő iraton 
keresztül történik.  

(2) A szerződés hozzá lesz igazitva a  megkötését követő, későbbi jogi és a 
szerződésre alkalmazható  szabályozáshoz. 

XI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

18.Cikk. (1) A jelen szerződést aláiró felek hoznak döntést abban az esetben, ha a 
szerződés hatása megszűnhet az alábbi szituációk egyike vagy valamelyike miatt: 

a) a szerződés érvényességi idejének lejárta, ha a felek nem tárgyalták újra 
meghosszabbitásának céljából; 

b) a megbizó visszavonása, az alábbi esetekben: 

- a szertődésben előirt kötelességek egyikének vagy több kötelességek nem 
teljesitése; 

- az igazgatótanács vagy a  felügyeleti közigazgatás határozatainak men teljesitése; 

- az autonóm szervezet és a annak szervezeti és működési Szabélyzatára 
alkalmazható hatályos jogszabályok nem teljesitése; 

- a szerződés pénzügyi és nem pénzügyi teljesitménymutatók meghatározását 
megillető módszertannak megfelelő felülvizsgálatának, illetve a megbizási szerződés 
feltételeinek és formájának a Pénzügyminisztérium szemléjének visszautasitása, 
beleértve ezen mutatókat is. 

c) a megbizott mandátumával szemben ivisszavonulása; 

d) a felek megegyezése; 



e) törvény által előirt összeférhetetlenségi eset bekövetkezése; 

f) a megbizott elhalálozása vagy annak birósági tilalom alá helyezése; 

g) a felügyeletei közigazgatási hatóság határozata által jóváhagyott megbizott 
ellenes intézkedések támogatása; 

i) a közigazgatáso hatóság által a 2014/140 sz. Határozat révén meghatározott és 
jóváhagyott teljesitményi kritériumok és célkitűzések visszautasitása.  

(2) Az (1) bekezdés b) és c) betűje által előirt szituációk esetén, a felmondási 
határidő az értesitéstől számitva 30 nap.  

19.Cikk. Amennyiben a szerződés megszűnik, a megbizó köteles visszaszolgáltatni a 
megbizottnak mindazon iratokat és dokumentumokat, melyek a megbizott által 
betöltött hatáskörök során voltak vissza tartva.   

XII. JOGVITÁK  

20.Cikk. (1) A jelen Szerződés a román hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően van szabályozva. 

(2) A jelen szerződés megkötése, végrehajtása, módositása, megszűnése 
eredményeként keletkező jogviták és a szerződés feltételeinek értelmezése peren 
kivüli eljárás során történik. Megegyezés hiányában a jogviták orvoslására a román 
illetékes biróságok előtt kerül sor.  

 

XIII. VÉGLEGES RENDELKEZÉSEK  

21.Cikk. A megbizottnak jogában áll közvetitést, tanácsadást vagy egyéb biztonsági 
intézkedést  kérni a felügyeleti közigazgatás, államszövetség, föderáció, vagy az 
autonóm repülőtér munkáltató szervezet részéről, a szakszervezetekkel vagy egyéb 
törvényesen megalkotott szervezetekkel való  konfluktus helyzetek orvoslásának 
érdekében.  

22.Cikk. A jelen szerződés előirásait az állami gazdasági egységek, mint autonóm 
szervezetek és  kereskedelmi vállalatok  átszervezésére vonatkozó 1190/15 sz. 
Törvény rendelkezései, az utólagos módositásokkal és kegészitésekkel, a 
kereskedelmi vállalkozásokra vonatkozó 1990/31 sz. Törvény rendelkezései, mely 
újból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, az állami vállalatok 
testületi kormányzására vonatkozó  2011/109 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 
rendelkezései, illetve az autonóm szervezet szervezeti és működési Szabélyzatának 
rendelkezései és a polgári törvénykönyv rendelkezései egészitik ki.  

23.Cikk.A jelen megbizási szerződés a pénzügyi teljesitménymutatók 
módszertanának, vagyis a megbizási szerződés feltételeinek és formájának Kormány 
általi jóváhagyását  követően  maximum 30 napos határidőn belül lesz felülvizsgálva. 

24.Cikk. (1) A szerződés a felek általi aláirás dátumától kezdődően lépik hatályba.  

(2) A szerződés, együttesen a felek aláirásával, az autonóm szervezet székhelye 
szerinti, illetékességi területetéhez tartozó Cégbirósághoz  lesz letéve rögzités 
céljából, annak aláirását követő 15 napon belül.  

25.Cikk. A jelen szerződés aláirása által a megbizott teljes mértékben és a 
jogszabályok feltételei mellett elfoadja megbizásos mandátumát.  



 

 

 

Kelt ma, ...... ..... 

         MEGBITÓ                                                          MEGBIZOTT  

          ELNÖK  

       Péter Ferenc  

 

 

              Gazdasági Igazgató  

                    Alin Mărginean 

 

 

                 Jogi láttamozás 
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