MAROS MEGYEI TANÁCS

2017. június 29.-i
96. számú HATÁROZAT
A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által végezhető másodlagos tevékenységek
CAEN kódjainak, a Cégbíróságnál, való bejegyeztetésének a jóváhagyására vonatkozóan
Maros Megyei Tanács,
Figyelembe véve a 13515/23.06.2017. sz. Indokolását a Gazdasági Igazgatóságnak, valamint a
szakbizottságok véleményezéseit,
A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 4669/2017. sz. átiratát, amelyet a 12934/2017.
sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, a Vállalat Vezető Tanácsának a 24/18.11.2016. sz. és
6/20.02.2017. sz. Határozatait,
Tekintettel az utólag módosított és kiegészített a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.
vállalatirányításának a bevezetésére vonatkozó 25/29.02.2012. sz. Maros Megyei Tanács
Határozattal jóváhagyott a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Szervezési és
Működési Szabályzatának 5. cikkelyének (1) bekezdésének az előírásaira,
A kereskedelmi nyilvántartó vezetésének, a bejegyzések elvégzésének és az információk
kiadásának a módjára vonatkozó Metodológiai Normák 22. cikkely (2) bekezdésének az előírásaira,
amelyet a 2594/C/2008. sz. Igazságügy Miniszteri Rendelettel hagytak jóvá,
A Cégbíróságnál a beiktatási tevékenységre vonatkozó egyes intézkedések bevezetésére vonatkozó
116/29.12.2009. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 7. cikkelyének az előírásaira és a nemzetgazdaság
tevékenységeinek osztályozásának az aktualizálására vonatkozó 337/2007. sz. a Nemzeti
Statisztikai Intézet Elnökének a Rendeletének betartásával,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) betűje és a 97. cikkelyének előírásainak
alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által végezhető
másodlagos tevékenységek CAEN kódjainak, a Cégbíróságnál, való bejegyeztetését, amint
következik:
- 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
- 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
- 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5224 Rakománykezelés
- 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
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- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5630 Italszolgáltatás
- 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
- 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7911 Utazásközvetítés
- 7912 Utazásszervezés
- 7990 Egyéb foglalás
- 8010 Személybiztonsági tevékenység
- 8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8425 Tűzvédelem
- 9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
- 9412 Szakmai érdekképviselet
- 9420 Szakszervezeti tevékenység
- 9499 Más egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának,
Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának, valamint a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér”
Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, akik felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
13.515/23.06.2017 sz.
VII/D/2 akta
INDOKOLÁS
A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. által végezhető másodlagos tevékenységek
CAEN kódjainak, a Cégbíróságnál, való bejegyeztetésének a jóváhagyására vonatkozó
határozattervezethez
A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat tevékenységének a tárgyát a
Vállalat Szervezési és Működési Szabályzatának IV. Fejezetének - A tevékenység tárgya, 5.
cikkelyének az (1) bekezdése határozza meg, amelyet az utólag módosított és kiegészített a
vállalatirányítás bevezetésére vonatkozó 25/29.02.2012. sz. MTH-val hagytak jóvá.
A Cégbíróságnál bejegyzett az 5223 kód alatti „A légi szállítást kiegészítő szolgáltatások”, mint a
tevékenység főtárgyát képező tevékenységek mellett, a Vállalat végezhet más tevékenységeket is,
különösen azokat, amelyek a Szabályzat 5. cikkelyének, (1) bekezdésének l) betűjébe sorolódnak,
azaz, „Direkt kereskedelmi műveletek végzése az utasok és a személyzetek, valamint a repülőteret
tranzitáló személyek kiszolgálásának az érdekébe”.
Ebben az értelemben, a Vállalat Vezető Tanácsa a 24/18.11.2016. sz. és 6/20.02.2017. sz.
Határozataival, jóváhagyott konkrét tevékenységeket a hozzárendelt CAEN kódokkal, a
nemzetgazdaság tevékenységeinek osztályozásának az aktualizálására vonatkozó 337/2007. sz. a
Nemzeti Statisztikai Intézet Elnökének a Rendeletének a betartásával, amint következik:
- 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
- 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
- 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5224 Rakománykezelés
- 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5630 Italszolgáltatás
- 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
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- 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7911 Utazásközvetítés
- 7912 Utazásszervezés
- 7990 Egyéb foglalás
- 8010 Személybiztonsági tevékenység
- 8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8425 Tűzvédelem
- 9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
- 9412 Szakmai érdekképviselet
- 9420 Szakszervezeti tevékenység
- 9499 Más egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A Vállalat írásos kérése mellett (megjegyzési kérelem, a 28110/09.06.2017. sz. alatt iktatva a
Cégbíróságnál), amely a Vállalat másodlagos tevékenységi területeinek kiegészítésére vonatkozik,
az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal (ONRC) kéri ezeknek a jóváhagyására vonatkozó
Maros Megyei Tanács Határozat csatolását is. (mellékelve az ONRC portáljáról az elnapolási
döntés kivonatának a másolata, a 116/2009. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 7. cikkely 5) bekezdés
szerint, a beadott beiktatási kérésre).
Úgy értékeljük, hogy az utolsó négy tevékenységet, amelyek a szakszervezetek és más szakmai
szervezetek tevékenységére vonatkozik, nem esedékesek, hogy be legyenek jegyezve a Vállalat
tevékenységi keretébe.
Az előzőleg leírtakkal szembe, alávetjük elemzésre a Repülőtér által javasolt tevékenységeket, mint
másodlagos tevékenységek és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.
ELNÖK

KÖZMÉLTÓSÁG KABINET IGAZGATÓ

Péter Ferenc

Kozma Monika
VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ
Alin Mărginean

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó
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