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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. március 30.-i 

43. számú HATÁROZAT 

A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A.-nak a Részvényeseinek a Közgyűlésén, a Maros Megyei 

Tanácsnak a képviselőjének a meghatalmazása, a társaság alapszabályzat szerinti 

könyvvizsgálójának a kinevezésének az érdekébe 

 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 6095/23.03.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A.-nak a Vezérigazgatójának a 103/22.03.2017. 

sz. átiratában megfogalmazott kérelmét, 

Az utólag módosított és kiegészített a közvállalatok testületi irányítására vonatkozó 109/2011. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet IV. Fejezetének „Alapszabály szerinti könyvvizsgálat és belső 

könyvvizsgálat” a 47. cikkelyének az előírásai szerint, 

Figyelembe véve a Társasági szerződés 13. cikkelyét, összevetve a S.C „Parc Industrial Mureş” 

S.A.-nak az Alapszabályzatának a 10. és 11. cikkelyeivel, valamint a Maros Megyei Tanács és 

Monica Dohotariu asszony között megkötött 8568/27.04.2016. sz. Képviseleti szerződés 3. Fejezete 

– A képviselő kötelezettségei, 3.1 cikkelyének előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a) betűjének és (2) bekezdésének d) 

betűjének, valamint a 97. cikkelyének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Meghatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, Monica Dohotariu asszonyt, 

a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A.-nak a Részvényeseinek a Közgyűlésében, hogy megszavazza a 

Részvényesek Közgyűlésének, az alapszabályzat szerinti könyvvizsgálónak a kinevezésére 

vonatkozó határozatát, a 2016-2018-as periódushoz tartozó pénzügyi kimutatásainak, a 

könyvvizsgálatának érdekébe, a törvényes előírások betartásával. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács képviselőjével, a S.C „Parc Industrial 

Mureş” S.A.-nak a Részvényeseinek a Közgyűlésében és a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A.-nak , 

akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 

  6095/23.03.2017. sz. 

VI/D/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A.-nak a Részvényeseinek a Közgyűlésén, a Maros Megyei 

Tanácsnak a képviselőjének a meghatalmazása, a társaság alapszabályzat szerinti 

könyvvizsgálójának kinevezésének az érdekébe  

 

Az utólag módosított és kiegészített a testületi irányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet IV. Fejezete „Könyvvizsgálat és belső könyvvizsgálat” előírja a közvállalatok 

pénzügyi helyzetének a kötelező könyvvizsgálatát mielőtt leadódnak a Pénzügyminisztérium 

területi egységeinél. 

Ezek szerint a 47. cikkely (1) és (1^1) a következőt írja elő: „(1) A közvállalatok pénzügyi 

kimutatásait alapszabály szerinti könyvvizsgálatnak vetik alá, amelyet a törvény szerint 

engedélyezett természetes vagy jogi személyiségű, alapszabály szerinti könyvvizsgáló végez. 

(1^1) Az alapszabály szerinti könyvvizsgálókat a részvényesek közgyűlése nevezi ki a pénzügyi év 

lezárása előtt, az önálló ügyvitelű vállalatok esetében pedig az igazgatói tanács által minimum 3 

éves periódusra.” 

Figyelembe véve, a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A.-nál, a Maros Megyei Tanács által betöltött 

többségi részvényesi minőséget (91,15% a tőkéből), a Maros Megyei Tanács 43/31.03.2016. sz. 

Határozatával kinevezték a jelenlegi képviselőjét a megyei közhatóságnak, a Részvényesek 

Közgyűlésében, (Monica Dohotariu tanácsadó asszony a Vállalatirányítási szervnél) ennek 

értelmezésében megköttetett a 8568/27.04.2016. sz. Képviseleti szerződés. 

A Képviseleti szerződés 3.1 cikkelyének előírásai szerint, a képviselő a Részvényesek 

Közgyűlésében (ahol részt vesznek a kisebbségi részvényesek képviselői is: a Nyárádtő-i Helyi 

Tanács, a Kerelőszentpál-i Helyi Tanács, a Radnot-i Helyi Tanács és a Marosludas-i Helyi Tanács) 

gyakorolja a szavazati jogot, a Maros Megyei Tanács Határozata által átruházott mandátum alapján. 

A S.C „Parc Industrial Mureş” S.A. Vezérigazgatója a 103/22.03.2017. sz. átiratával, amelyet az 

5862/22.03.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kérvényezi a Maros Megyei 

Tanácsnak a képviselőjének a kinevezését a társaság Részvényeseinek a Közgyűlésében, hogy a 

következő ülésen megszavazza egy határozatnak az elfogadását az alapszabály szerinti 

könyvvizsgálónak a kinevezésére, a testületi irányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet rendelkezései szerint. 

Megjegyezzük, hogy az alapszabályzat szerinti könyvvizsgálót, természetes vagy jogi személyt, a 

társaság választja ki, a jogszabályok betartásával a közbeszerzések terén, az utólag módosított és 

kiegészített a Testületi Irányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 48. sz. 

cikkely által kimondottak szerint. 
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A fent bemutatott érvekkel szemben, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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