
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

145 sz. HATÁROZAT 

2016 szeptember 29-i 

a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat egyes 

igazgatótanács tagjainak ideiglenes mandátumának meghosszabbitására vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 2016.09.22/17.784 sz., Marosvásárhelyi 
„Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat egyes igazgatótanács tagjainak 
ideiglenes mandátumának meghosszabbitására vonatkozó határozattervezetet 
megillető tényfeltáró indoklását,  
 
Figyelem véve az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó  2011/109 sz. 
Sürgösségi Kormányrendelet 64^1 cikk, (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseit, az 
utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, valamint a Marosvásárhelyi 
„Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat ügyvitelének boztositását 
megillető intézkedések megállapitásáról szóló Maros Megyei Tanács 2016.05.26/80 sz. 
Határozatot, 
 
A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törovény 91.cikk, (1) bekezdés, a) betőjének a 
(2) bekezdés, d) betűjével összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek és a 97.cikk 
rendelekzéseinek értelmében, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel,  

határozza: 
 
1.Cikk. A Maros Megyei Tanács 2016.05.26/80 sz. Határozata által-  engedélyezett 
személyek,- illetve Pop Ioan Petru, végrehajtói ügyvezető helyettes állás és Frâncu 
Aleodor-Marian, nem végrehajtói ügyvezető, a „Transilvania Repülőtér” Önálló 
Ügyvitelű Vállalat belső nyilvános auditjának tagja, - ideiglenes mandátuma az 
Igazgatótanács tagok előzetes kiválasztási eljárás eredménye során kiválasztott új 
jelöltek kinevezéséig érvényes, de nem haladhatja meg a 2 hónapot.  
 
2.Cikk. (1) Az 1.cikkben felmutatottak értelmében jóváhagyásra kerül a 2016/11019 
és 2016/11103 sz. mandátum szerződéseket megillető kiegészitő megállapodások 
megkötése, a jelen határozat szerves részét képező 1 és 2 mellékleteknek 
megfelelően.  
(2) Az (1) bekezdésben emlitett kiegészitő megállapodások aláirására a Maros Megyei 
Tanács elnöke kap  felhatalmazást.  
 
3.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve Maros Megye – Prefektus Intézménye, a 
Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága, a Marosvásárhelyi „Transilvania 
Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat, valamint a jelen határozat 1.cikkje alatt 
kijelölt személyek számára, melyek felelősek lesznek ennek végrehajtásáért.  
 
ELNÖK                                                                                                   Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                             TITKÁR  
                                                                                                        Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
2016.09.22/17.784 Sz. 
VI D/1 Dosszié 
 

INDOKLÁS 
a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat egyes 

igazgatótanács tagjainak ideiglenes mandátumának meghosszabbitására vonatkozóan 

 
Figyelembe véve a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 
igazgatótanács mandátumának  2016.06.01-i megszűnését, a Maros Megyei Tanács -a 
Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat ügyvitelének 
boztositását megillető intézkedések megállapitásáról szóló 2016.05.26/80 sz. 
Határozat által került sor az ideiglenes ügyvezetők kijelölésére, amelyek mandátuma 
az Igazgatótanács tagok előzetes kiválasztási eljárás eredménye során kiválasztott új 
jelöltek kinevezéséig érvényes, de nem haladhatja meg a 4 hónapot.  
 
A Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanács 
tagok, a Maros Megyei Tanács Elnök 2016/135 sz. Rendelete  által jóváhagyott reklám 
hirdetés által kezdeményezett  előzetes kiválasztási eljárása két képviselőjelölt, a 
végrehajtói ügyvezető-  igazgatótanács elnök és a nem végrehajtói ügyvezető – 
bejegyzett könyvvizsgáló kiválasztásával zárult.  
 
Ennek alapján, a Maros Megyei Tanács 2016.08.11/113 sz. Határozata által kijelölt 
képviselőjelöltek az általuk pályázott állásokra voltak kijelölve, illetve Peti Andrei – 
mint végrehajtói ügyvezető, igazgatótanács elnök és Pop Felicia, mint nem 
végrehajtói ügyvezető, jegyzett könyvvizsgáló és következésképp ugyanazon 
dátummal kezdődően a 2016/80 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által kijelölt 
ügyvezetők ideiglenes mandátuma megszűnt. 
 
Az utólagosan módositott és kiegészitett állami vállalatok testületi kormányzására 
vonatkozó  2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 64^1 cikk, (1) és (2) 
bekezdéseinek rendelkezései szerint 
„ (1) Amennyiben az önálló ügyvitelű vállalat ügyvezetői állásainak egy vagy több 
álláshelye betöltetlen, a felügyeleti hatóság a jelen sörgösségi kormányrendeletnek 
megfelelően, a kiválasztási eljárás befejeztéig eljárhat az ideiglenes ügyvezetők 
kijelölésének érdekében. 
(2) Amennyiben az (1) bekezdés által előirt betöltetlen álláshelyek a jogszabályilag 
meghatározott ügyvezetők minimális számának csökkentéséhez vezet, a felügyeleti 
hatóság a jelen sörgösségi kormányrendeletnek megfelelően, a kiválasztási eljárás 
befejeztéig,  a jogszabályilag meghatározott ügyvezetők minimális számának 
teljesitése érdekében, ideiglenes ügyvezetőket jelöl ki.” 
 

Mivel a  kiválasztási kritériumok meghatározását, a rövid- minden állásra 5 
képviselőjelöltet kimutató - jegyzék  összeállitását, azok osztályozásának 
szabélyozását megillető módszertani jogszabály és a végső kinevezéseket megillető 
eljárás  nem voltak még jóváhagyva és amennyiben a 2016.05.26/80 sz. Maros Megyei 
Tanács Határozat által ideiglenesen kijelölt ügyvazetők mandtumának érvényessége a 
folyó év szeptemberi hónapja alatt megszűnik, szükséges ezen mandátumok 
meghosszabbitása. Ebben az értelemben, a Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” 
Önálló Ügyvitelű Vállalat a 2016.09.19/4734 sz. cimzés keretein belül az ideiglenes 



 

mandátummal rendelkező ügyvezetők helyzetének szabályozására vonatkozó 
határozattervezet előléptetését  kérte.  

Következésképpen, a határozattervezet által javasolt - Pop Ioan Petru– 
Marosvásárhelyi „Transilvania Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanács 
tag, végrehajtói elnökhelyettes, illetve Frâncu Aleodor-Marian- nem végrehajtói 
ügyvezető, - ideiglenes mandátumának meghosszabbitása, mely az Igazgatótanács 
tagok előzetes kiválasztási eljárás eredménye során kiválasztott új jelöltek 
kinevezéséig lesz érvényes, de nem haladhatja meg a 6 hónapot.  
 

Az ideiglenes ügyvezetői mandátumok gyakorlására a 2016/80 sz. Maros megyei 
Tanács Határozat által jóváhagyott mandátum szerződések alapján, a szerződés 
időtartamának megfelelő módon történő módositása során történik.  

A fentiek fényéven, jóváhagyás céljából alávetjük a Marosvásárhelyi „Transilvania 
Repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat egyes igazgatótanács tagjainak ideiglenes 
mandátumának meghosszabbitására vonatkozó határozattervezetet.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta:  Szolgálat vezető 

Elena Popa/2.példány 
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