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136. számú HATÁROZAT 

Az "ALAE" kitüntetésnek az átadásáról, Klosz Péter úrnak 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 31247/27.11.2019. sz.  Jóváhagyási 

beszámolóját, a Jogügyi Szolgálatnak a 31320/28.11.2019. sz. Szakjelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az „Alae” kitüntetésnek a létrehozására vonatkozó 44/31.03.2016. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal meghatározott követelményeket, 

Mivel, Klosz Péter úrnak, idő előtti eltávozás, egy olyan körülmény, amely indokolttá teszi, a 

Maros Megyei Tanácsnak a 44/31.03.2016. sz. Határozatával jóváhagyott Szabályzattól való 

eltekintést, amely szerint a kitüntetés, a polgároknak, az éltükben ítélhető oda, 

Mint, egy morális elismerése és kitüntetéseként, a sport területén elért kivételes érdemekért és 

Maros megye gazdasági és szociális életének a fejlődéséhez való hozzájárulásért, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 135. cikkely (8) bekezdés, a 173. cikkely (1) bekezdés f) betű 

előírásait, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Odaítéli, post-mortem, az „ALAE” kitüntetést, Klosz Péter úrnak, mintegy 

elismerésként, a profizmusáért, kitartásáért és kiválóságáért, a saját tevékenységi területén. 

(2) Az „ALAE” kitüntetésre jellemző érmet, a jelvényt és a plakettet, Klosz Péter úrnak a 

családjának fogják átadni. 

2. cikkely Az (1) bekezdésbe előírt kitüntetést, köztudomásra fogják hozni.   

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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31247/27.11.2019 sz. 

VI/D/1 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az "ALAE" kitüntetésnek, Klosz Péter úrnak való átadásáról szóló határozattervezethez  

 

Az „ALAE” (latinul szárnyak) kitüntetés, a Maros Megyei Tanács által, a 44/2016. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal volt létrehozva, román vagy külföldi állampolgároknak adják, még 

éltűkbe, a szakmában tanúsított megvalósulásért való bátorságért, inspiráló erőért és kiválóságért, a 

Maros megye gazdasági és szociális életének a fejlesztéséhez való kivételes hozzájárulásért, 

kiemelkedő érdem a tudomány, művészet, kultúra és sport területén, Maros megyének, nemzeti és 

nemzetközi téren, a kapcsolatainak a fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez való kiemelkedő 

hozzájárulásért.  

Az "ALAE" kitüntetésnek, Klosz Péter úrnak való átadására vonatkozó javaslatunk, a többszörös 

sport teljesítményeknek az érveire alapozódik, a Romániai sportolóknak, a nemzetközi versenyeken 

való részvételéhez való hozzájárulása, Maros megye évente, nemzetközileg elismert 

sporteseménynek volt a házigazdája. 

A kitüntetés gyűjteménye gazdag, Maros megyét a háromtusa nemzetközi térképére helyezve. Így a 

2011. évbe, aktívan részt vett a Román Háromtusa Federációnak a létrehozásában, ahol az első 

fázisban, a federációnak a főtitkári minőségébe, gyakorlatilag elhelyezte a federációnak 

működésének az alapjait, megszervezte Romániában az első háromtusa és biatlon versenyeket, 

hozzájárult a Romániai sportolóknak a részvételéhez a nemzetközi versenyeken, egy sor programot 

indított a sportolók, edzők és bírók részére, amelyek most elismertek az Európai Háromtusa 

Federáció (ETU) által, illetve a Nemzetközi Háromtusa Federáció (ITU) által. 

A 2016. évtől Klosz Péter úr, a Román Háromtusa Federációnak az elnöki tisztségét tölti be, 

Európai szinten a fejlesztési bizottságnak a tagja. A vezetése alatt, a Román Háromtusa 

Federációnak, a legdinamikusabb fejlődést érte meg az európai háromtusa federációk közül, Maros 

megye és Marosvásárhely pedig évente, nemzetközileg elismert sporteseménynek volt a 

házigazdája, mint a Cross Duatlon Balkán Bajnokság, Cross Duatlon és Cross Triatlon Európa 

Bajnokság, Xterra, Multisport Európai Fesztivál és számos duatlon, triatlon aquatlon vagy aquabike 

országos bajnokság. Ugyanakkor helyi szinten, részt vett több a helyi közösségnek szervezett sport 

versenynek a megszervezésébe. 

Ugyancsak Klosz Péter úrnak a nevéhez kötődnek a nagy országos sport események, mint Cheile 

Grădiștei Wintertiatlon Európa Bajnokság és a Wintertriatlon Világbajnokság, a Mamaia-i 

Háromtusa Európa Kupa, a Nagyvárad-i, Kolzsvár-i vagy a Vidraru tónál megszervezett Ironman és 

Half Ironman Nemzeti Bajnokságok.  
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Az irányítása alatt, Romániai és egyenesen Marosvásárhely-i sportolók voltak kitüntetve az 

Európai, valamint Világ Bajnokságokon és Kupákon. Az utóbbi időbe, Klosz Péter úr hatalmas 

erőfeszítést tett, hogy a Romániai háromtusa képviselve legyen első alkalommal a történelmébe, az 

Olimpiai Játékokon, úgy a sportolók, mint a bírók által. Az erőfeszítéseit siker koronázta, mivel már 

biztos egy bírónak a jelenléte, pont Marosvásárhelyről, Romániának pedig valós esélyei vannak, 

hogy képviselve legyen egy sportoló által. 

Klosz Péternek nagy jövőbeli tervei voltak, megszeretett volna szervezni egy Multisport 

Világbajnokságot Maros megyében. 

100%-osan ennek a közösségnek szentelte magát. Mindig jól, tisztességesen és hatékonyan 

működött együtt a partner intézményekkel. Példaképpé vált helyi és nemzeti szinten, a romániai 

háromtusa ügyének a kezelésének a módjáért és példaképpé vált nemzetközi szinten is. 

Tekintettel a fennebb bemutatottakra, de Klosz Péter úrnak idő előtti eltávozására, a Maros Megyei 

Tanácsnak a 44/2016. sz. Határozatával jóváhagyott, a Kitüntetésnek az odaítélésének a 

szabályzatától eltekintve, javasoljuk az "ALAE" kitüntetésnek, Klosz Péter úrnak post-mortem 

átadását, a Maros megyei közösségért, az egész életében hozott szolgálatoknak, mint egy morális 

elismerése és kitüntetéseként. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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