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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2018. június 28.-i 

64. számú HATÁROZAT 

A „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” megyei közérdekű programnak, valamint annak a 

kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a MensSana Alapítvány és a Visit Mureș Egyesület 

közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 13858/28.06.2018. sz. Indokolását, a „Visit 

Mures” Egyesület 13754/27.06.2018. sz. átiratát, a MENS SANA Alapítvány 11569/31.05.2018. sz. 

átiratát, a Gazdasági Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jogi jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”e” betű, valamint a (6) bekezdés ”a” betű előírásai 

szerint, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 43. cikkely (1) bekezdés, összevetve a sürgősségi eljárásra 

vonatkozó 98. cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely, (1) bekezdés alapján, 

  

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” megyei közérdekű 

programot, amely a jelen határozatnak az 1. sz. Mellékletébe van foglalva. 

2. cikkely Jóváhagyja Maros Megye, a MENS SANA Alapítvány és a „Visit Mures” Egyesület 

közötti együttműködést, az 1. cikkely által említett programnak, a kivitelezésének érdekébe, a jelen 

határozat 2. cikkelyébe foglalt együttműködési egyezmény szerint. 

3. cikkely Az 1. és 2. sz. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

4. cikkely Felhatalmazva Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, a 2. cikkely 

által előírt okiratnak az aláírására. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik a MENS SANA Alapítványnak, a „Visit Mures” Egyesületnek 

és a Gazdasági Igazgatósággal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

KISZOLGÁLÁSI-BESZERZÉSI OSZTÁLY 

 

13858/28.06.2018 sz. 

VII.F.3 akta  

 

INDOKOLÁS 

A „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” megyei közérdekű programnak, valamint annak a 

kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a MensSana Alapítvány és a Visit Mureș Egyesület 

közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Bármely fejlett társadalomban, a sport társadalmi jelenséget képvisel, egy kulturális formát, amely 

egyéni tapasztalatokhoz vezet, kiválóságot a sportba, a kikapcsolódásba, pszichikai gyakorlatba és 

viselkedésbe, az összes kialakítva egy jellegzetes értékrendet, amely az emberi viszonyokkal 

kapcsolatos. 

Ebben a kontextusba, a „Visit Mures” Egyesület szeretne népszerűsíteni Maros megyében egy 

programot, amely felkeltse a lakosság érdeklődését a tömegsport, a testmozgás gyakorlásának az 

érdekébe, megfelelő infrastruktúrának, a biztosításának körülményei között. 

Ennek értelmébe, tudomást vettünk az együttműködésről, amelyet a MensSana Alapítvány javasolt, 

a jégen gyakorolt sportágazatoknak a fejlesztésének a céljából, és a 11569/2018. sz. alatt iktattak, 

valamint a „Visit Mures” Egyesület Nagygyűlésének a 2018. június 26.-i 8. sz. Határozatáról, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 13754/2018. június 27. sz. alatt iktattak, amelyben javasolnak 

egy megfelelő infrastruktúrának a kifejlesztését biztosító programot, a jégen gyakorolt sportoknak a 

gyakorlására szánt, azaz korcsolya és jégkorong, valamint egy mobil műkorcsolya pályának is. 

Ezek szerint, úgy értékeljük, hogy a fiataloknak és a gyermekeknek minél nagyobb számban való 

bevonásával újralehet indítani Maros megyében a jégen gyakorolt sportokat, amelyeknek több mint 

100 éves történelmük van. 

Figyelembe véve az említetteket, javasoljuk a „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” megyei 

közérdekű programnak, valamint annak a kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a MensSana 

Alapítvány és a Visit Mureș Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyását. 

 

 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

KISZOLGÁLÁSI-BESZERZÉSI OSZTÁLY 

 

13859/28.06.2018 sz. 

VII.F3 akta  

 

SZAKJELENTÉS 

A „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” megyei közérdekű programnak, valamint annak a 

kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a MensSana Alapítvány és a Visit Mureș Egyesület 

közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A megyénkben a jégen gyakorolt sportok, különösen a műkorcsolyázásnak és a jégkorong több mint 

100 éves történelme van, amikor megalapították a Műkorcsolya egyesületet, Maros megyében az 

egyik legrégebbit. 

Jelenleg, csak a Maros Sportklubban gyakorolják a korcsolyázást, ahol egy gyorskorcsolyázó csapat 

van, fiatal, kilátásokkal teli sportolókkal, akik egy műkorcsolya pályának a hiánya miatt csak télen 

tudnak edzeni. 

A „Visit” Mureș Egyesület szeretne népszerűsíteni egy programot, a Maros megyei téli sportok 

rehabilitálódásának érdekébe, amellyel azoknak a sportoknak, a gyakorlásának szánt 

infrastruktúrának a kifejlesztését javasolják – műkorcsolyázás és jégkorongozás, valamint egy 

mobil műkorcsolya pályának a kivitelezését. 

A célcsoportot az a közönség kategória képviseli, amely a szociális integrálódásnak és kohéziónak a 

javításához, valamint a teljesítménybeli román sportnak a fejlesztéséhez vezethet. 

A programnak a jellegzetes célkitűzései a következő aspektusokra vonatkoznak: 

- A résztvevők számának a növelése és a sport programokhoz való hozzáférésnek a megkönnyítése 

- A polgároknak a tájékoztatási és nevelési szintjeinek a növelése, az egészébe vett sportnak, a 

gyakorlásának a fontosságára és hasznosságára való tekintettel 

- Alkalmak biztosítása a sport gyakorlásának az érdekébe 

- A sport gyakorlásához való hozzáférhetőségnek a biztosítása minden egyes polgár osztálynak 

- A hivatásos sportolók felkészülésének a rendszerének a feljavítása, egy felkészülési központnak a 

létrehozásával minden teljesítményszint részére. 

A program 2018. július – 2018. december periódusba lesz lebonyolítva. 

A programnak a kivitelezésénél partnerek Maros Megye, a „Visit Mureș” Egyesület és a MensSana 

Alapítvány. 

A partnereknek a felelősségeik a következők: 

- A MensSana Alapítvány be fog szerezni egy fedett, mobil műkorcsolyapályát, amelyet a „Visit 

Mureș” Egyesületnek a rendelkezésére fog bocsátani ingyenesen 

- A „Visit Mureș” Egyesület biztosítani fogja a jellegzetes tevékenységeknek az ügykezelését és a 

kifejlesztett infrastruktúrának a működtetését, 
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- Maros Megye biztosítani fogja, a „Visit Mureș” Egyesület saját alapjainak a kiegészítésébe a 

forrásokat, amelyek szükségesek a korcsolyapályának a működési és fenntartási kiadásokhoz, az 

együttműködési egyezménynek a lebonyolításának az idejére. 

Az eredmények, amelyeket, mint elértnek terveztek a program keretébe a következők: 

- Egy infrastruktúrának a kiépítése, amely lehetővé tegye a téli sportoknak a gyakorlását 

Maros megyében 

- Partnerkapcsolatok kialakítása az iskolai egységekkel 

- A télisportoknak a fellendítése a megyében 

- Maros megyének a turisztikai és sport potenciáljának a növelése 

A fennebbiek értelmébe, javasoljuk jóváhagyásra a „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” 

megyei közérdekű programot, valamint annak a kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a 

MensSana Alapítvány és a „Visit Mureș” Egyesület közötti együttműködést. 

 

 

 

Végrehajtó igazgató 

Alin Mărginean 

Szolgálat vezető 

Kocsis Róbert
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 13860/28.06.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

JELENTÉS 

A „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” megyei közérdekű programnak, valamint annak a 

kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a MENS SANA Alapítvány és a „Visit Mureș” 

Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 13858/28.06.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

A Maros Megyei Tanács, a 122/31.08.2017. sz. Határozatával, jóváhagyta Maros Megyének a 

részvételét mint alapító tag a „Visit Mureș” Egyesület létrehozásánál. Ugyanazzal a közigazgatási 

okirattal jóváhagyták az Egyesületnek a Alapító okiratát és a Statútumát, ugyanakkor meghatározva 

a tagdíjaknak a biztosításának a kötelességét, amelyet mint alapító tag köteles fizetni és amely 

szükséges az Egyesületnek a jó körülmények között való működéséhez. 

Az Egyesület, a 13754/27.06.2018. sz. átirattal, megküldte a MENS SANA  Alapítványnak az 

együttműködési javaslatát, a jeges sportoknak a fejlesztésére vonatkozóan, valamint az 

Egyesületnek a Nagygyűlésének a Határozatát, amellyel elfogadták a jelen határozatnak a részét 

képező mellékletbe foglalt „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” programot. 

A fennebb bemutatottak és a MENS SANA  Alapítvány által, a jégen gyakorolt sportágazatoknak a 

fejlesztésének, valamint azoknak a népszerűsítésének a céljával megfogalmazott együttműködési 

javaslattal kapcsolatba, méltányoljuk az alapítvány által vállalt pénzügyi erőfeszítést. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közhatóságokra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”e” betű és (6) bekezdés ”a” betű rendelkezéseinek 

értelmébe, a megyei tanácsnak az intézmények közötti együttműködéssel kapcsolatos feladatai 

vannak és törvényes keretek között társulhat romániai vagy külföldi nem természetes személyekkel, 

beleértve a civil szférából származó partnereket, egyes megyei közérdekű tevékenységeknek, 

szolgáltatásoknak vagy pályázatoknak a közös finanszírozásának és kivitelezésének az érdekébe. 

Mivel, az elemzésnek alávetett határozattervezethez készített szakjelentésből kitűnik, hogy a vele 

népszerűsített program megyei érdekeltségű, a 215/2001. sz. Törvény 128. cikkely (3) bekezdésre 

utalva – amely szerint a közigazgatási okiratoknak az elfogadásának és kiadásának a 

szükségességének és alkalmasságának a megítélése, kizárólag csak a tanácskozó és végrehajtó 

hatóságoknak jár, 

Úgy értékeljük, hogy a „Maros megyei jeges sportok rehabilitációja” megyei közérdekű 

programnak, valamint annak a kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a MENS SANA 
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Alapítvány és a „Visit Mureș” Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 
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