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2020. augusztus 27.-i 

137. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsába, 

ideiglenesen kinevezett, adminisztrátori mandátumnak a meghosszabbítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22316/20.08.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 22499/21.08.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

22491/21.08.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 1. pont „b” betű, 64^1 bekezdés rendelkezései szerint, 

megerősítve a 12. cikkellyel, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Szervezési és működési szabályzata, X. Fejezet – A vezető szervek, előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d” 

betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,  

határoz: 

1. cikkely A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsába, 

a Maros Megyei Tanács 86/28.05.2020. sz. Határozatával ideiglenesen kinevezett, adminisztrátor 

mandátumát meghosszabbítják az új adminisztrátoroknak a kinevezéséig, a Maros Megyei 

Tanácsnak a 88/28.05.2020. sz. Határozatával kezdeményezett válogatási eljárás befejezésének a 

következtébe, de nem több mint 2 hónapig, 2020.10.01.-vel kezdődőleg. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja, egy kiegészítő okiratnak a megkötését, a Maros Megyei Tanács és az 

ideiglenesen adminisztrátori minőségbe kinevezett személy között megkötött megbízói 

szerződéshez, a mandátumnak a meghosszabbításáért, a jelen határozat 1. cikkelye szerint. 

(2) Megbízza a Maros Megyei Tanács Elnökét, az (1) bekezdésben előírt megbízói szerződésnek, a 

kiegészítő okiratának az aláírásával. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatának és a Gazdasági Igazgatóságának, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 

részére és Cazan Nicolae Claudiu úrnak – a Maros Megyei Tanács 86/28.05.2020. sz. 

Határozatával, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Vezetőtanácsába, ideiglenesen kinevezett, adminisztrátornak, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

  



MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

 

 

22316/20.08.2020. sz.  

  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsába, 

ideiglenesen kinevezett, adminisztrátori mandátumnak a meghosszabbítására vonatkozóan 

 

Ahhoz, hogy betartsák a vállalat adminisztrátorainak a törvényesen meghatározott minimális 

számot, a Maros Megyei Tanács 86/28.05.2020. sz. Határozatával, 2020.06.01.-vel Cazan Nicolae 

Claudiu urat kinevezték, mint ideiglenes, nem végrehajtó adminisztrátort – az auditáló bizottság 

tagja, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsába. 

Az adminisztrátornak a mandátumát, a Maros Megyei Tanácsnak a 88/2020. sz. Határozatával 

kezdeményezett válogatási eljárásnak a véglegesítésének a következtében, az új 

adminisztrátoroknak a kinevezéséig határozták meg, de nem több, mint 4 hónapra, a az utólag 

módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalat irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 64^1 cikkely előírásainak alapján. 

A 64^1 cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, a mandátumnak az ideje 4 hónap, 6 hónapra való 

maximális meghosszabbítási lehetőséggel, megalapozott okok miatt. 

Alkalmazva a Maros Megyei Tanács 88/28.05.2020. sz. Határozatának az előírásait, közzé tették az 

iniciális válogatási eljárásnak a közleményét, a kettő nem végrehajtó adminisztrátori állásnak – az 

auditáló bizottságnak a tagja, betöltésének a céljából, amelyek betöltetlenek a Marosvásárhely-i 

"Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsában, viszont az eljárásnak a 

befejezése meghaladja a Maros Megyei Tanács 86/28.05.2020. sz. Határozatával jóváhagyott 4 

hónapot. A meghatározott naptár szerint ez az eljárás 2020.10.14.-én jár le, a végső jelentés 

elkészítésével. 

Következésképpen, a törvényesen meghatározott minimális számú adminisztrátoroknak a 

biztosításának az érdekébe, szükség van a mandátumnak a meghosszabbítására, a válogatási 

eljárásnak a lezárásáig, de nem több mint 2 hónapra, 2020.10.01.-vel kezdődőleg, a fennebb 

vonatkoztatott törvényes rendelkezések szerint. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés, 

„f” betű és 182. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i 

"Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsába, ideiglenesen kinevezett, 

adminisztrátori mandátumnak a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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