MAROS MEGYEI TANÁCS
2019. január 31.-i
4. számú HATÁROZAT
A sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges
keretnek a biztosítására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1876/25.01.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a
Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség kérését, a 4119019/2019.
sz. átiratból, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál az 1224/2019. sz. alatt iktattak, valamint a
Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a
jóváhagyására vonatkozó 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betű, (5) bekezdés a) betű 8. pont és a 97. cikkely
előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség által való
használatát, a Nagycserged területén található „Transilvania Motor Ring – Motoros Sportok Autó
Komplexum” ingatlan egyes helyiségeinek, a jelen határozatnak a szerves részét képező melléklet
szerint.
(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenységeknek a lebonyolításáért, a Maros Megyei ”Horea”
Vészhelyzeti Felügyelőség nem tartozik a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati
szabályzatának és a bérleti díjainak a jóváhagyására vonatkozó 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács
Határozattal elfogadott használati díjjal.
(3) Abba az esetbe, amikor léteznek bérbeadási kérelmek, amelyeket a (2) bekezdésben említett
Szabályzat szerint fogalmaztak meg, a mellékletben előírt időpontokra, a Maros Megyei ”Horea”
Vészhelyzeti Felügyelőségnek a tevékenységeit el fogják napolni.
2. cikkely A Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség felel az (1) bekezdésben előírt
helyiségeknek a felhasználásáért, ezeknek, a megrongálásának az esetébe pedig, 5 napon belül
vissza fogja állítani az eredeti formájába.
3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a
Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőségnek, amelyek felelnek a végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

1876/25.01.2019 sz.
VI/D/1 akta

INDOKOLÁS
A sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges
keretnek a biztosítására vonatkozóan
A „Transilvania Motor Ring Komplexum” ingatlan Nagycserged település területén található, az
50025/Sânpaul és az 50084/Ungheni telekkönyvekbe van bejegyezve, Maros megyének a
köztulajdonának része, bele van foglalva Maros Megyének a köztulajdonának a leltárába a 271. sz.
pozícióba.
A Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a
jóváhagyására vonatkozó 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták a
Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatát és a Komplexumnak a bérleti
díjait.
Maros Megyének a ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelősége, a 4119019/2019. sz. átiratával, amelyet a
Maros Megyei Tanácsnál az 1224/2019. sz. alatt iktattak, kéri a konferencia teremnek a
rendelkezésre bocsátását, ingyenes címmel, az elméleti képzés elvégzésének érdekébe és a boksz
utca mögötti térnek, a gyakorlati edzésnek az elvégzésének érdekébe, az ellátmányhoz tartozó
gépjárművekkel.
Az utcai vezetési adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, a fékezési
adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, valamint a tűzoltó járműveknek a
viselkedésének a bemutatását és a kanyarokban a súlyoknak a dinamikájának a bemutatását csak
speciálisan kialakított helyeken lehet megvalósítani, amelyek biztonságot nyújtsanak úgy a
hallgatók, mint az oktatók részére.
Ugyanakkor, az ilyen típusú tanfolyamokat olyan helyeken kell tartani, amelyeken a forgalomban
résztvevőket nem zavarják és nem veszélyeztetik a biztonságukat.
A ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség, a Maros megyei ISU keretéből származó
gépjárművezetőknek kiképző tanfolyamokat szeretne tartani, a ”Transilvania Motor Ring” motoros
sportok komplexumban, egy másik komplexumnak a hiánya miatt, amely a rendelkezésre tudjon
bocsátani biztonságos körülmények között, úgy egy megfelelően felszerelt termet, mint egy
megfelelő utcai teret is.
Ennek az oktató programnak a lebonyolítása, a vészhelyzeti és a megelőzési beavatkozásoknak az
ügykezelésének a szükségességéből ered, a Maros megye szintjén létező kockázatoknak az ésszerű
ügykezelésének érdekébe.
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Figyelembe véve, a fennebbieket, javasoljuk, hogy a Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti
Felügyelőséget, a lebonyolításra kerülő tevékenységekre, ne terheljék meg a Maros Megyei
Tanácsnak a 86/2018. sz. Határozatával meghatározott használati díjakkal.
A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a sürgősségi esetek terén végzett,
felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozó
határozattervezetet.
ELNÖK
Péter Ferenc
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY

1870/25.01.2019. sz.
VII/D/1 akta
SZAKJELENTÉS
A sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges
keretnek a biztosítására vonatkozóan
A „Transilvania Motor Ring Komplexum” ingatlan Nagycserged település területén található, az
50025/Sânpaul és az 50084/Ungheni telekkönyvekbe van bejegyezve, Maros megyének, a
köztulajdonának része, bele van foglalva Maros Megyének a köztulajdonának a leltárába a 271. sz.
pozícióba.
Maros Megyének a ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelősége, a 4119019/2019. sz. átiratával, amelyet a
Maros Megyei Tanácsnál az 1224/2019. sz. alatt iktattak, kéri a konferencia teremnek a
rendelkezésre bocsátását, ingyenes címmel, az elméleti képzés elvégzésének érdekébe és a boksz
utca mögötti térnek, a gyakorlati edzésnek az elvégzésének érdekébe, az ellátmányhoz tartozó
gépjárművekkel.
Az utcai vezetési adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, a fékezési
adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, valamint a tűzoltó járműveknek a
viselkedésének a bemutatását és a kanyarokban a súlyoknak a dinamikájának a bemutatását csak
speciálisan kialakított helyeken lehet megvalósítani, amelyek biztonságot nyújtsanak úgy a
hallgatók, mint az oktatók részére.
Ugyanakkor, az ilyen típusú tanfolyamokat olyan helyeken kell tartani, amelyeken a forgalomban
résztvevőket nem zavarják és nem veszélyeztetik a biztonságukat.
A ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség, a Maros megyei ISU keretéből származó
gépjárművezetőknek kiképző tanfolyamokat szeretne tartani, a ”Transilvania Motor Ring” motoros
sportok komplexumban, egy másik komplexumnak a hiánya miatt, amely a rendelkezésre tudjon
bocsátani biztonságos körülmények között, úgy egy megfelelően felszerelt termet, mint egy
megfelelő utcai teret is.
A tanfolyamnak a jellegzetes célkitűzései:
- Az utcai vezetési adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között
- A fékezési adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között
- A kanyarokban a súlyoknak a dinamikája
- A helyszínen való tájékozódás, a GPS és a telefon használatának alapján
A tanfolyamot négy szakaszba bonyolítják le, amint következik:
- az első szakasz 2019. február 13.-án a konferencia teremben
- a második szakasz 2019. február 14.-én a boxák mögötti téren
- a harmadik szakasz 2019. február 18.-án a konferencia teremben

- a negyedik szakasz 2019. február 19.-én a boxák mögötti téren
Ennek az oktató programnak a lebonyolítása, a vészhelyzeti és a megelőzési beavatkozásoknak az
ügykezelésének a szükségességéből ered, a Maros megye szintjén létező kockázatoknak az ésszerű
ügykezelésének érdekébe.
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati
szabályzatának és a bérleti díjainak a jóváhagyására vonatkozó 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács
Határozattal, jóváhagyták a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatát és a
bérleti díjait.
Figyelembe véve, a fennebbieket, javasoljuk, hogy a Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti
Felügyelőséget, a lebonyolításra kerülő tevékenységekre, ne terheljék meg a Maros Megyei
Tanácsnak a 86/2018. sz. Határozatával meghatározott használati díjakkal.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”c” betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács a
megye vagyonának az ügykezelésével kapcsolatos feladatokat gyakorol.
A bemutatottak értelmében, az elemzett határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra és
jóváhagyásra.

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ
Alin Mărginean

Készítette: Marcela Moldovan tanácsadó

MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
1894/25.01.2019. sz.
VI/A/_ akta

JELENTÉS
A sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges
keretnek a biztosítására vonatkozó határozattervezethez
Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke, Péter Ferenc úr által, az 1876/25.01.2019. sz.
indokolással kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak és a Fejlesztési és
Pályázat Kivitelezési 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,
elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az
alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó
hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a
betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket
határozzuk meg:
A határozattervezetet kísérő okiratokból kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az elfogadására
vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű és (5) bekezdés „a” pont, az
utólag módosított és kiegészített, a vészhelyzeti közösségi közszolgálatoknak a létrehozására,
megszervezésére és működtetésére vonatkozó 88/2001. sz. Kormányrendelet 1. cikkely (1)
bekezdés és az utólag módosított és kiegészített, a hivatásos sürgősségi szolgálatoknak a szervezési,
működési elveinek és a feladataikra vonatkozó 1492/2004. sz. Kormány Határozat 11. cikkely „n”
betű előírásaira.
Konkrétan, a ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség, a megyei közhatóságnak a támogatását, egy
elméleti és gyakorlati felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének az érdekébe, a saját tevékenységi
területén, illetve a „Transilvania Motor Ring” Komplexumnak egyes helyiségeinek a használatára.
A Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség, a 88/2001. sz. Kormányrendelet 1. cikkely
(1) bekezdés előírásai szerint, egy a tűzesetek elleni védelem és a polgári védelem területére
szakosodott szervként létrehozott, vészhelyzeti közösségi közszolgálat.
Hasonlóan, ennek a hivatásos sürgősségi szolgálatnak az egyik feladata, amelyet az 1492/2004. sz.
Kormányhatározat 11. cikkely „n” betű szabályoz, felkészítő gyakorlatoknak, képzéseknek és egyéb
tevékenységeknek a tervezése és lebonyolítása, az operatív dokumentumoknak az érvényességének
az ellenőrzésére.
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Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó normákat illeti, megjegyezzük, hogy az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz.
Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács a megye
vagyonának az ügykezelésével kapcsolatos feladatokat gyakorol, az (5) bekezdés „a” betű 8. pont
előírásai szerint pedig, biztosítja a sürgősségi helyzetekre vonatkozó megyei érdekeltségű
közszolgálatoknak a működtetéséhez szükséges keretet.
Ami a „Transilvania Motor Ring” Komplexumot illeti, ez egy a megye köztulajdonában és a Maros
Megyei Tanácsnak az ügykezelésében levő létesítmény, amelyet a POR 2007-2013 keretében
valósítottak meg.
A finanszírozási szerződésnek a 7. cikkely előírásai szerint. ”a felhasználó köteles, hogy legkésőbb
a Projektnek a kivitelezése végén, a létrehozott, felújított/modernizált/kiépített turisztikai
infrastrukturális létesítményt beiktassa a közforgalomba és megtartsa a közforgalomban a jelen
Szerződésnek a teljes érvényességi idejére, úgy ahogy az azonosítva van a fennebbi 2. cikkely (2)
bekezdésben”.
A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentésének a
megjegyzéseivel teljes egyetértésben, a fennebb leírt szerződésnek az előírásainak a betartásának
érdekébe, úgy ítéljük, hogy szükség van, abban az esetben, hogyha lesznek rá bérlési kérelmek,
amelyeket a 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Transilvania Motor
Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjai szerint fogalmaztak meg, a
”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőségnek a tevékenységének a lebonyolításának az elnapolására.
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a
jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz.
Törvény 80-82. cikkelyeinek, alátámasztva a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el.
A fennebb bemutatottak szempontjából és tekintettel a vonatkozó jogi rendelkezésekre, úgy
értékeljük, hogy a sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének
érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozó határozattervezet, teljesíti a törvényes
feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei
Tanácsnak a plénumának.

Végrehajtó Igazgató
Genica Nemeş

Készítette: Lefter Erika
Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető
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