
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

183. számú HATÁROZAT 
2016. november 23-i 

a Marosvásárhelyi Autonóm  „Transilvania Repülőtér” menedzsment biztositását 
megillető intézkedések meghatározására vonatkozóan 

 
Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve a Humánerőforrás Szolgálat- Marosvásárhelyi Autonóm  
„Transilvania Repülőtér” menedzsment biztositását megillető intézkedések 
meghatározására vonatkozó 2016.XI.18/21.965 sz. tényfeltáró indoklását,  

Figyelembe véve az állami vállalatok testületi kormányzásáról szóló  2011/109 sz. 
Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseinek egyes végrehajtási szabályainak 
jóváhagyására vonatkozó 2016/722 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit, valamint a  
Marosvásárhelyi Autonóm  „Transilvania Repülőtér” Igazgatótanács tagok kiválasztási 
eljárásának megindítását megillető intézkedésekre vonatkozó 2016.10.27/168 sz. 
Maros Megyei Tanács Határozat rendelkezéseit,  

Az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó, utólagosan módosított és 
kiegészítet  2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 64^1 cikke, (1), (2) és (5) 
bekezdésének a 12. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezések értelmében,   

A 2001/215 sz., újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített, helyi 
önkormányzati Törvény 91.cikke, (1) bekezdés a) pontja,  a (2) bekezdés d) pontjával 
összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek, illetve a 97.cikke által előírt 
rendelkezéseinek értelmében,  

határozza: 

1.Cikk. (1) 2016.12.01-i dátummal kezdve, mint  a Marosvásárhelyi Autonóm 
„Transilvania Repülőtér” ideiglenes ügyvezetői   meghatalmazást kapnak a 
követklező személyek:  

 Pop Ioan-Petru, végrehajtó ügyvezető - az Igazgatótanács Bizottság alelnöke; 

 Frâncu Aleodor Marian – nem végrehajtó ügyvezető; 

(2) Az (1) bekezdés tartalma alatt felhatalmazott személyek mandátuma a 
Igazgatótanács tagok 2016/168 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által megindított 
előzetes kiválasztási eljárás eredménye során kiválasztott új jelöltek kinevezéséig 
érvéneys, de nem haladhatja meg a jelen határozat elfogadásától számitott 4 
hónapot.  

2.Cikk. (1) Jóváhagyásra kerül a Maros Megyei Tanács és az ideiglenes 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.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve a Maros Megyei Prefektus Intézmény, a 
Maros Megyei Tanács keretén belüli Gazdasági Osztály, a Marosvásárhelyi Autonóm 
„Transilvania Repülőtér”, valamint a jelen határozat 1.cikke alatt kijelölt személyek 
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.XI.18/21.965 Sz. 
VI D/1 Dosszié 

INDOKLÁS 
a Marosvásárhelyi Autonóm  „Transilvania Repülőtér” menedzsment biztositását 

megillető intézkedések meghatározására vonatkozóan 
 

A Marosvásárhelyi Autonóm  „Transilvania Repülőtér”  Igazgatótanácsán belüli üres 
ügyvezetői állások- végrehajtó ügyvezető - az Igazgatótanács Bizottság alelnöke és 
nem végrehajtó ügyvezető- az audit bizottság tagja- betöltése érdekében szervezett 
kiválasztási eljárás az állami vállalatok testületi kormányzásáról szóló  2011/109 sz. 
Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseinek egyes végrehajtási szabályainak 
jóváhagyására vonatkozó 2016/722 sz. Kormányrendelet rendelkezéseinek 
megfelelően, a 2016.10.27/168 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által volt 
megínditva.  
 
A fentiekben említett ügyvezetői állások gyakorlása a Marosvásárhelyi Autonóm  
„Transilvania Repülőtér” menedzsment biztositását megillető intézkedések 
meghatározására vonatkozó 2016.05.26/80 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által 
odaítált megbízások alapján ideiglenes jellegű, amint az a Maros Megyei Tanács 
2016.09.29/145 sz. Határozata által módosítva volt és miszerint az odaítált 
mandátum 2016.12.01-i dátummal kezdődően megszűnik.  
 
Az utólagosan módosított és kiegészitett, állami vállalatok testületi kormányzására 
vonatkozó  2011/109 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 64^1 cikke, (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.” 
 
Következésképpen, a kiválasztási eljárás bevégzéséig ideiglenes ügyvezetők 
kijelölése szükséges, így ebben az értelemben egy 4 hónapos időszakra, Pop Ioan-
Petru, mint végrehajtó ügyvzeteő- az Igazgatótanács Bizottság alelnöke, illetve 
Frâncu Aleodor Marian, mint nem végrehajtó ügyvezető- kijelülése javasolt. 
 
Az ideiglenes ügyvezetői mandátumok gyakorlása a megbízási szerződések alapján 
történik, melyek aláírására a Maros Megyei Tanács Elnöke felhatalmazott.  
 
A fentiek fényéven, jóváhagyás céljából alávetjük a Marosvásárhelyi Autonóm  
„Transilvania Repülőtér” menedzsment biztositását megillető intézkedések 
meghatározására vonatkozó határozattervezetet.  

ELNÖK 
Péter Ferenc  

 
 

Ellenőrizte:  ügyvezető igazgató Genica Nemeş 

Összeállította:  Szolgálat vezető  Elena Popa/2.példány 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

1. Melléklet  

____________ / ____________ Sz.  

____________________ Dosszié 

 

__________ / _________ Sz.  

Megbizási Szerződés 

I. PREAMBULUM 

Figyelembe véve az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó, utólagosan 
módosított és kiegészített  2011/109 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^1 Cikkének a 
12.Cikke, (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezéseit, illetve a  
Marosvásárhelyi Autonóm „Transilvania Repülőtér” Maros Megyei Tanács- a 
Marosvásárhelyi Autonóm „Transilvania Repülőtér” testületi kormányzására  
vonatkozó, 2012 február 29-i 25 számú Határozat által jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 22.cikke által előírt rendelkezéseit,  

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 Ioan-Petru, román állampolgár, lakhely ____________, a ___ széria _______ 
számú személy igazolvány birtokosa, melyet a ____________ dátumon bocsátott ki a 
___________________, személyi azonositó szám __________________ , végrehajtó 
ügyvezető, a Marosvásárhelyi Autonóm „Transilvania 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 - a törvényes jogszabályoknak, az önálló ügyvitelű vállalat szervezeti és 
működési Szabályzatának, illetve a jelen megbízási szerződésben előírt feltételeknek 
megfelelően, az állami vállalat tevékenységi objektumának határain belül és a 
hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések, valamint a testületi kormányzás 
esetén alkalmazandó útikönyvekbe  és kódokba foglalt redndelkezések betartása 
alapján,- ideiglenesen átengedi a megbizottnak a Marosvásárhelyi Autonóm 
„Transilvania Repülőtér” tevékenységeinek vezetését, szervezését és kezelését. 



 

(2) Az önálló ügyvitelű vállalat tevékenységi objektumainak teljesítése érdekében a 
megbízott a jelen megbízási szerződés és alkalmazandó jogszabályok által előírt 
kötelezettségeknek megfelelően, bármilyen szökséges aktust teljesít.  

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

3.Cikk. A jelen szerződés: ___________ dátummal kezdődően – a 2016/168 sz. Maros 
Megyei Tanács Határozat által megindított kiválasztási eljárás bevégezése során 
kiválasztott nem végrehajtó ügyvezető kinevezésének pillanatáig érvényes, de nem 
haladhatja meg a 4 hónapot.  

4.Cikk. Az odaítélt mandátum lejártakór, megalapozott okokból kifolyólag, a 2.cikk 
alatt említett kivélasztási eljárás bevégezéséig  a felek kiegészítő dokumentum 
alapján meghosszabithatják a mandátumot, anélkül, hogy a mandátum meghaladná a 
6 hónapot. 
 

5.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  

6.Cikk. A megbizott az alábbi jogokkal rendelkezik:  

(a) a nettó 3100 lej értékű havi juttatásból álló dijazás átvétele. A havi juttatás 
alávethető a felügyeletei szerv által jóváhyagyott módositásoknak, melynek 
következtében a jelen szerződéshez való melléklet csatolására kerül sor. Amennyiben 
a kritériumok nem teljesítettek, a havi juttatás arányosan csökken.  

(b) 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.  

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

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

(a) körültekintő és delizsánsz ügyvezetői hozzáállás révén gyakorolni mandátumát az 
önálló ügyvitelű vállalat exklúzív érdekét szolgálva. 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; 

(b) szigorúan felkészülni az igazgatótanács gyűlései alkalmával, melynek céljól 
havonta minimum 3 munkanapot a felkészülésre szán a tanács valamint a szak- és 
tanácsadó bizottságok ülésein való részvétel által; 

(c) a hatályos jogszabályok és beslő előírásoknak megfelelően nyilatkozni a meglévő 
összeférhetetlenség, vagy összeférhetetlenségi helyzet esetén, tartózkodni a 
tanács/bizottság keretén belüli hatáskörök gyakorlásával kapcsolatosan meghozott 
döntések esetén; 

(d) gyakorolni a jelen szerződés, hatályos jogszabályok és az állami vállalat 
szervezeti szabályzata által előírt hatásköröket; 



 

(e) a startégiai célkitűzések megvalósítása és a végrehajtó vezetőség, illetve az 
önálló ügyvitelű vállalat kezelési tervének felügyelése és a szerződést alátámasztó 
mellékletben előírt célkitűzések és teljesítménymutatókmegvalósítása érdekében 
hozzájárulni a fejlesztési startégia jóváhagyásához, melynek értelmében a következő 
hatáskörökkel rendelkezik:  

- módosításokat javasol a szervezeti felépítést, valamint szervezeti és működési 
Szabályzatot illetően, azok javításának érdekében; 

- egyéb- a felügyeleti hatóság vagy jogszabály és az önálló ügyvitelű vállalat 
szervezeti és működési Szabályzata által előírt jogkörök; 

f) kezelni és nyomon követni az önálló ügyvitelű vállalat szintjén felmerülő 
lehetséges összeférhetetlenségeket; 

g) betartani bármilyen egyéb- törvényes rendelkezés vagy az önálló ügyvitelű vállalat 
belső szabélyzatai által előírt kötelezettségeket; 

h) tiszteletben tartani a Megyei Tanács és/vagy Igazgatótanács által jóváhagyott 
működési eljárásokat és javaslatokat tenni azok javítása érdekében; 

i) nem ruházza át a jelen megbízási szerződést más személyre.  

VI. A MEGBIZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

8.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 a kellő intézkedések nincsenek 
meghozva a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata által jóváhagyott 
teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitésének érdekében; 

c) Havonta, vagy valahányszór szükséges kéri és ellenőrzi az önálló ügyvitelű vállalat 
pénzügyi - gazdasági helyzetét, a teljesitményi kritériumok és célkitűzések 
teljesitésének állapotát.  

9.Cikk. A megbizó kötelezettségei:  

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

b) Megfizeti a megbizottat megillető, jelen szerződés  5.cikkjének megfelelően 
határozott összes jogát; 

VII. LOJALITÁS ÉS TITOKTARTÁS 

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

(2) A megbizottnak tilos bármilyen konkurens vállakkozás, azonos tevékenységű 
vállalkozás vagy az autonóm ügyvitelű vállalattal kereskedelmi kapcsolatban lévő 
vállalatok  javát  szolgáló tevékenység végzése még a mandátum felfüggesztésének  



 

időszakán belül is. Ezen tilalom hatálya kiterjed a megbított férjére vagy nejére, 
mint  egészen annak IV-ik fokú rokonságára és házasság utáni rokonságára is. 

11.Cikk. A megbizott – a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles bizalmasan 
kezelni az autonóm ügyvitelű vállalat tevékenységeivel kapcsolatos információkat és 
adatokat, melyekhez mint megbizottnak hozzáférhetősége van. Ezen kötelesség a 
jelen szerződés megszűnését követő 3 éves időszak alatt is hatályos még.  

VIII. A FELEK FELELŐSSÉGE 

12.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.  

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

14.Cikk (1) A hatályos jogszabályok, a szervezési és működési Szabályzat, a jelen 
szerződés, az Igazgatótanács határozatainak és a felügyeletei hatóság által 
elfogadott határozatok  nem teljesitése esetén a megbizott felel.  

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

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

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSITÁSA 

15.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 igazítva a  megkötését követő, későbbi jogi és a 
szerződésre alkalmazható  szabályozáshoz. 

X. A SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE 

16.Cikk. A megbított-, az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 
1990/31 sz. társasági Törvény 6.cikkében említett bűncselekmények elkövetése 
utáni, megbízottal megillető  bírósági eljárás megindítása maga után vonja az 
odaítélt mandátum felfüggesztését, kivételt képezve a jelen szerződés 10.cikke, (2) 
bekezdése és a 11.cikke alatt említett kötelezettségeket.  

XI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

17.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 hatóság határozatainak men teljesitése; 

- az autonóm ügyvitelű vállalat és  annak szervezeti és működési Szabályzata esetén 
alkalmazható hatályos jogszabályok nem teljesitése; 

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; 

h) 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.  

18.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 1990/15 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. (1) A jelen megbizási 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.  

24.Cikk. A jelen szerződés aláirása által a megbizott teljes mértékben és a 
jogszabályok feltételei mellett elfoadja megbizásos mandátumát.  
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A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2. Melléklet  

____________ / ____________ Sz.  

____________________ Dosszié 

 

__________ / _________ Sz.  

Megbizási Szerződés 

I. PREAMBULUM 

Figyelembe véve az állami vállalatok testületi kormányzására vonatkozó, utólagosan 
módosított és kiegészített  2011/109 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 64^1 Cikkének a 
12.Cikke, (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezéseit, illetve a  
Marosvásárhelyi Autonóm „Transilvania Repülőtér” Maros Megyei Tanács- a 
Marosvásárhelyi Autonóm „Transilvania Repülőtér” testületi kormányzására  
vonatkozó, 2012 február 29-i 25 számú Határozat által jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 22.cikke által előírt rendelkezéseit,  

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. Frâncu Aleodor-Marian, román állampolgár, lakhely ____________, a ___ széria 
_______ számú személy igazolvány birtokosa, melyet a ____________ dátumon 
bocsátott ki a ___________________, személyi azonositó szám __________________ , 
nem végrehajtó ügyvezető, a Marosvásárhelyi Autonóm „Transilvania Repülőtér”belsă 
audit bizottsţgţnak 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 - a törvényes jogszabályoknak, az önálló ügyvitelű vállalat szervezeti és 
működési Szabályzatának, illetve a jelen megbízási szerződésben előírt feltételeknek 
megfelelően, az állami vállalat tevékenységi objektumának határain belül és a 
hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések, valamint a testületi kormányzás 
esetén alkalmazandó útikönyvekbe  és kódokba foglalt redndelkezések betartása 
alapján,- ideiglenesen átengedi a megbizottnak a Marosvásárhelyi Autonóm 
„Transilvania Repülőtér” tevékenységeinek vezetését, szervezését és kezelését. 



 

(2) Az önálló ügyvitelű vállalat tevékenységi objektumainak teljesítése érdekében a 
megbízott a jelen megbízási szerződés és alkalmazandó jogszabályok által előírt 
kötelezettségeknek megfelelően, bármilyen szökséges aktust teljesít.  

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

3.Cikk. A jelen szerződés: ___________ dátummal kezdődően – a 2016/168 sz. Maros 
Megyei Tanács Határozat által megindított kiválasztási eljárás bevégezése során 
kiválasztott nem végrehajtó ügyvezető kinevezésének pillanatáig érvényes, de nem 
haladhatja meg a 4 hónapot.  

4.Cikk. Az odaítélt mandátum lejártakór, megalapozott okokból kifolyólag, a 2.cikk 
alatt említett kivélasztási eljárás bevégezéséig  a felek kiegészítő dokumentum 
alapján meghosszabithatják a mandátumot, anélkül, hogy a mandátum meghaladná a 
6 hónapot. 
 

5.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  

6.Cikk. A megbizott az alábbi jogokkal rendelkezik:  

(a) a nettó 3100 lej értékű havi juttatásból álló dijazás átvétele. A havi juttatás 
alávethető a felügyeletei szerv által jóváhyagyott módositásoknak, melynek 
következtében a jelen szerződéshez való melléklet csatolására kerül sor. Amennyiben 
a kritériumok nem teljesítettek, a havi juttatás arányosan csökken.  

(b) 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.  

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

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

(a) körültekintő és delizsánsz ügyvezetői hozzáállás révén gyakorolni mandátumát az 
önálló ügyvitelű vállalat exklúzív érdekét szolgálva. 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; 

(b) szigorúan felkészülni az igazgatótanács gyűlései alkalmával, melynek céljól 
havonta minimum 3 munkanapot a felkészülésre szán a tanács valamint a szak- és 
tanácsadó bizottságok ülésein való részvétel által; 

(c) a hatályos jogszabályok és beslő előírásoknak megfelelően nyilatkozni a meglévő 
összeférhetetlenség, vagy összeférhetetlenségi helyzet esetén, tartózkodni a 
tanács/bizottság keretén belüli hatáskörök gyakorlásával kapcsolatosan meghozott 
döntések esetén; 

(d) gyakorolni a jelen szerződés, hatályos jogszabályok és az állami vállalat 
szervezeti szabályzata által előírt hatásköröket; 



 

(e) a startégiai célkitűzések megvalósítása és a végrehajtó vezetőség, illetve az 
önálló ügyvitelű vállalat kezelési tervének felügyelése és a szerződést alátámasztó 
mellékletben előírt célkitűzések és teljesítménymutatókmegvalósítása érdekében 
hozzájárulni a fejlesztési startégia jóváhagyásához, melynek értelmében a következő 
hatáskörökkel rendelkezik:  

- módosításokat javasol a szervezeti felépítést, valamint szervezeti és működési 
Szabályzatot illetően, azok javításának érdekében; 

- egyéb- a felügyeleti hatóság vagy jogszabály és az önálló ügyvitelű vállalat 
szervezeti és működési Szabályzata által előírt jogkörök; 

f) kezelni és nyomon követni az önálló ügyvitelű vállalat szintjén felmerülő 
lehetséges összeférhetetlenségeket; 

g) betartani bármilyen egyéb- törvényes rendelkezés vagy az önálló ügyvitelű vállalat 
belső szabélyzatai által előírt kötelezettségeket; 

h) gyakorolni mindazon hatásköröket, melyek, mint az autonóm ügyvitelű vállalat 
Igazgatótanács belső audit bizottságánaktagjaként ráesnek, az alábbiak szerint:  

- nyomon követi a pénzűgyi jelentést megillető eljárást; 

- nyomon követi a belső ellenőrzési rendszer, esetenként belső audit rendszer, illetve 
az autonóm ügyvitelű vállalat keretén belüli kockázatkezelés  hatékonyságát; 

- nyomon követi az éves pénzügyi kimutatások és éves konszolidált pénzügyi 
kimutatások jog szerinti könyvvizsgálatát; 

- ellenőrzi és nyomon követi a jog szerinti könyvvizsgáló fügetlenségét és főként a 
vizsgált jogalanynak nyújtott  minden további szolgáltatást.  

i) tiszteletben tartani a Megyei Tanács és/vagy Igazgatótanács által jóváhagyott 
működési eljárásokat és javaslatokat tenni azok javítása érdekében; 

j) nem ruházza át a jelen megbízási szerződést más személyre.  

VI. A MEGBIZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

8.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 a kellő intézkedések nincsenek 
meghozva a Maros Megyei Tanács 2014/140 sz. Határozata által jóváhagyott 
teljesitményi kritériumok és célkitűzések teljesitésének érdekében; 

c) Havonta, vagy valahányszór szükséges kéri és ellenőrzi az önálló ügyvitelű vállalat 
pénzügyi - gazdasági helyzetét, a teljesitményi kritériumok és célkitűzések 
teljesitésének állapotát.  

9.Cikk. A megbizó kötelezettségei:  

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



 

b) Megfizeti a megbizottat megillető, jelen szerződés  5.cikkjének megfelelően 
határozott összes jogát; 

VII. LOJALITÁS ÉS TITOKTARTÁS 

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

(2) A megbizottnak tilos bármilyen konkurens vállakkozás, azonos tevékenységű 
vállalkozás vagy az autonóm ügyvitelű vállalattal kereskedelmi kapcsolatban lévő 
vállalatok  javát  szolgáló tevékenység végzése még a mandátum felfüggesztésének  
időszakán belül is. Ezen tilalom hatálya kiterjed úgy a megbított férjére vagy nejére, 
mint egészen annak IV-ik fokú rokonságára és házasság utáni rokonságára is. 

11.Cikk. A megbizott – a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles bizalmasan 
kezelni az autonóm ügyvitelű vállalat tevékenységeivel kapcsolatos információkat és 
adatokat, melyekhez mint megbizottnak hozzáférhetősége van. Ezen kötelesség a 
jelen szerződés megszűnését követő 3 éves időszak alatt is hatályos még.  

VIII. A FELEK FELELŐSSÉGE 

12.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.  

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

14.Cikk (1) A hatályos jogszabályok, a szervezési és működési Szabályzat, a jelen 
szerződés, az Igazgatótanács határozatainak és a felügyeletei hatóság által 
elfogadott határozatok  nem teljesitése esetén a megbizott felel.  

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

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

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSITÁSA 

15.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 igazítva a  megkötését követő, későbbi jogi és a 
szerződésre alkalmazható  szabályozáshoz. 

X. A SZERZŐDÉS FELFÜGGESZTÉSE 

16.Cikk. A megbított-, az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 
1990/31 sz. társasági Törvény 6.cikkében említett bűncselekmények elkövetése 
utáni, megbízottal megillető  bírósági eljárás megindítása maga után vonja az 



 

odaítélt mandátum felfüggesztését, kivételt képezve a jelen szerződés 10.cikke, (2) 
bekezdése és a 11.cikke alatt említett kötelezettségeket.  

XI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

17.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 hatóság határozatainak men teljesitése; 

- az autonóm ügyvitelű vállalat és  annak szervezeti és működési Szabályzata esetén 
alkalmazható hatályos jogszabályok nem teljesitése; 

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; 

h) 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.  

18.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 1990/15 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. (1) A jelen megbizási 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.  

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

 

 

 

         MEGBIZÓ                                                                            MEGBIZOTT  

          ELNÖK  

       Péter Ferenc   

 

 

Igazgató  

Alin Mărginean 
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