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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2019. február 28.-i 

20. számú HATÁROZAT 

Egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4265/20.02.2019. sz. Indokolását, a Humánerőforrásnak 

a 4266/20.02.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 4285/21.02.2019. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a „Transilvania Motor Ring” Komplexum Karbantartó Adminisztratív Szolgálat 

347/2019. sz. kérésére, 

Figyelembe véve, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 62/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról szóló 79/25.07.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű, alátámasztva a (2) bekezdés „c” betű és a 

97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési 

intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 62/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról szóló 79/25.07.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat III. cikkely 

által előírt határidőt, elnapolják 2019. november 1.-ig. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, a Gazdasági Igazgatóságának és 

Humánerőforrásának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  4265/20.02.2019. sz. 

II.22 akta 

 

INDOKOLÁS 

Egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 79/25.07.2018. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának a keretében, létrehozták a „Transilvania Motor 

Ring” Komplexum Karbantartó – Adminisztratív Szolgálatot. 

A fennebb említett Határozat III. cikkely rendelkezéseivel, a határozat IV. cikkelyében említett, a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusának, az osztályainak a feladataként határozták meg, egy 

jelentésnek az elkészítését, 6 hónapon belül, amellyel meghatározzák/felülvizsgálják, a 

„Transilvania Motor Ring” Komplexumnak a tevékenységének a módját és a 

szervezési/működési/finanszírozási feltételeit, a törvény szerint. 

A „Transilvania Motor Ring” Komplexum működtetése, effektíven a 2018. év végén volt elindítva, 

5 állásnak az elfoglalásával, az ebben a struktúrában jóváhagyott összesen 16 állásból. 

Tekintettel a tényre, hogy ez egy határozottan új keletű tevékenység (jelenleg országos szinten csak 

egyetlen ilyen pálya van, amely magán rendszerbe van megszervezve) amelynek nagyon nehéz 

megbecsülni, a komplexumnak a működtetése által generált kiadásoknak és bevételeknek a 

mennyiségét, valamint a komplexumnak a jellegzetes tevékenységeinek a szezonális jellegét, 

Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés, nem lenne reprezentatív, mivel a tél idején a szervezett 

eseményeknek a száma a meteorológiai körülmények által van befolyásolva. 

Ennek az értelmébe van a „Transilvania Motor Ring” Komplexum Karbantartó Adminisztratív 

Szolgálatnak a 347/2019. sz. kérése is. 

Ezek szerint, egy jelentésnek a kidolgozásához, amely valós módon  tükrözze a generált kiadásokat 

és bevételeket, valamint a „Transilvania Motor Ring” Komplexum tevékenységének a 

szervezési/működési/finanszírozási módjának a kijavítási javaslatait, a törvény szerint, úgy 

gondoljuk, hogy helyénvaló, a Maros Megyei Tanácsnak a 79/25.07.2018. sz. Határozatának a III. 

cikkelye által előírt határidőnek az elnapolása, 2019.11.01.-ig. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű és (2) bekezdés 

„c” betű előírásainak alapján, alávetjük jóváhagyásra, az egy határidőnek az elhalasztására 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

   

 

 

 

4266/20.02.2019. sz. 

II.22 akta 

 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan 

 

A 2018. év folyamán lezárultak az „AUTÓ PARK A MOTOROS SPORTOK RÉSZÉRE” projekt 

tárgyát képező munkálatok, amelyeket a  Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A 

turizmusnak a hosszútávú fejlesztése és népszerűsítése, finanszíroztak, ezért tekintettel a 

pályázatnak a haszonélvezője – Maros Megye, által vállalt kötelezettségekre, a komplexum 

keretében a tevékenységnek az elindítása 2018. 12. 31-ig, az újonnan létrehozott infrastruktúrának a 

kezelésének az érdekébe a Maros Megyei Tanácsnak a 79/25.07.2018. sz. Határozatával, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának a keretében, kialakították a 

„Transilvania Motor Ring” Komplexum Karbantartó – Adminisztratív Szolgálatot. 

A „Transilvania Motor Ring” Komplexum Karbantartó – Adminisztratív Szolgálat szerkezeti 

felépítése 16 szerződéses állást tartalmaz (1 vezetői állás és 15 végrehajtó állás). 

A „Transilvania Motor Ring” Komplexum működtetése effektíven a 2018. év végén indult meg, az 

ennek a szervnek jóváhagyott összesen 16 állásból, 5 állásnak az elfoglalásának következtébe. 

A fennebb említett Határozat III. cikkely rendelkezéseivel, meghatároztak egy 6 hónapos határidőt, 

amely alatt a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, a határozat IV cikkelyben említett 

osztályainak a gondoskodása által, ki legyen dolgozva egy jelentés, amely 

meghatározza/megvizsgálja, a „Transilvania Motor Ring” Komplexumnak, a tevékenységének a 

szervezési/működési/finanszírozási módját és körülményeit, a törvény szerint. 

Mivel ennek a projektnek a finanszírozási kérésének a kidolgozásának az idejétől hosszú idő eltelt, 

az illető pillanatba végzett egyes megbecsülések pedig már nem aktuálisak, a tevékenységnek pedig 

egy kimondottan új jellege van, nagyon nehéz a komplexumnak a működése által generált 

kiadások/bevételek volumenének a megbecsülése, 

Mert, a tél idején a pályára tervezett jellegzetes tevékenységeknek a száma, korlátozott a 

meteorológiai feltételek által. 

Úgy gondoljuk, hogy ez az elemzés reprezentatívabb lenne, ha az elkészítésének a határidejét 

meghosszabbítanák 2019.11.01-ig, mivel 2019. áprilisával kezdődőleg a „Transilvania Motor Ring” 

pályán különböző autós/motoros rendezvényre kerül sor. 



Figyelembe véve a fennebbieket és tekintettel az egy határidőnek az elhalasztására vonatkozó, 

4265/20.02.2019. sz. indokolásra, úgy értékeljük, hogy teljesülnek a törvényes feltételek, ennek a 

határozattervezetnek jóváhagyásra való felterjesztéséhez. 

 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lucian Petruța-Oroian tanácsadó 

2 pld. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

4285/21.02.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 4265/20.02.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálat 4266/20.02.2019. sz. 

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 iratoknak a tartalmából 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 „a” betű alátámasztva a 

(2) bekezdés „c” betű előírásai. 

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról szóló, 

79/25.07.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, létrehozták a „Transilvania Motor Ring” 

Komplexum Karbantartó – Adminisztratív Szolgálatot a Gazdasági Igazgatóság keretében, 

amelynek a szervezési felépítése 16 állásból áll. 

A „Transilvania Motor Ring” Komplexum működtetése effektíven a 2018. év végén indult meg, az 

ennek a szervnek jóváhagyott összesen 16 állásból, 5 állásnak az elfoglalásának következtébe. 

Ugyanazzal a határozattal, meghatároztak egy 6 hónapos határidőt, amely alatt a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság és a 

Humánerőforrás gondoskodása által, ki legyen dolgozva egy jelentés, amely 

meghatározza/megvizsgálja, a „Transilvania Motor Ring” Komplexumnak, a tevékenységének a 

szervezési/működési/finanszírozási módját és körülményeit, a törvény szerint. 

Azáltal, hogy a Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a hosszútávú 

fejlesztése és népszerűsítése keretében, ennek a projektnek a finanszírozási kérésének a 

kidolgozásának az idejétől, sok idő eltelt, illetve a körülmény, hogy egyes, annak idején készített 

megbecsülések már nem aktuálisak, valamint a tény, hogy a komplexumban keretében a 
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tevékenységnek pedig egy kimondottan új jellege van, jelen pillanatba, nagyon nehéz annak a 

működése által generált kiadásoknak és bevételeknek a volumenének a megbecsülése. 

Mivel, a tél idején (november-április) a pályán nincsenek szervezve események, 2019. április 

hónapjával kezdődőleg pedig, egy sor autós/motoros esemény van beütemezve, a „Transilvania 

Motor Ring” pályán, a komplexumnak a tevékenységét meghatározó tényezőknek az elemzése, 

alkalmasabb lenne egy évi tevékenységnek az elteltével. Ezen okok miatt, javasoljuk a 

79/25.07.2018. sz. MMTH IV. cikkely által előírt határidőnek az elhalasztását 2019. november 1-re. 

Ami, a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó feladatköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy a 

91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a megyei tanács, a megyei tanácsnak a 

szakapparátusának a szervezésére és működésére, a megyei érdekű közintézményeknek és –

szolgálatoknak és a megyei érdekű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a 

szervezésére és működésére vonatkozó feladatokat gyakorol, ugyanannak a jogszabálynak a 91. 

cikkely (2) bekezdés „c” betű rendelkezései szerint pedig, jóváhagyja a szakapparátusnak a 

szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét, szervezési és működési szabályzatát. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 81-82. 

cikkelye, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebbiek szempontjából, úgy értékeljük, hogy az egy határidőnek az elhalasztására vonatkozó 

határozattervezet teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szövérfi Gabriella / 2 pld. 

Ellebőrizte: Adriana Farkas - Szolgálatvezető 
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