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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2020. február 20.-i 

29. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség keretében, a gépkocsivezetőknek az elméleti és gyakorlati 

felkészülésének az érdekébe végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének, a szükséges keretének a 

biztosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 3972/13.02.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Transilvania Motor Ring Ügykezelő – Karbantartó Szolgálat szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség a 100171/06.02.2020. sz. átiratát, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 335/2020. sz. alatt iktattak, valamint a Transilvania Motor Ring 

Komplexumnak a Használati szabályzatának és a Komplexumnak a bérleti díjainak a jóváhagyására 

vonatkozó 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, (5) bekezdés „g” és „h” betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei Rendőr 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, egy elméleti és gyakorlati 

felkészítő gyakorlatnak a lebonyolításának az érdekébe. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenységeknek a lebonyolításáért, a Maros Megyei Rendőr 

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) Abban az esetben, amikor léteznek bérbeadási kérelmek, amelyeket a (2) bekezdésben említett 

Szabályzat szerint fogalmaztak meg, a mellékletben előírt időpontokra, a Maros Megyei Rendőr 

Felügyelőségnek a tevékenységeinek a lebonyolítását el fogják napolni. 

2. cikkely A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség felel az (1) bekezdésben előírt helyiségeknek a 

felhasználásáért, ezeknek, a megrongálásának esetébe pedig, 5 napon belül vissza fogja állítani az 

eredeti formájába. 
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3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

Maros Megyei Rendőr Felügyelőségnek, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

3972/13.02.2020. sz. 

X/D/1 akta 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség keretében, a gépkocsivezetőknek az elméleti és gyakorlati 

felkészülésének az érdekébe végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének, a szükséges 

keretének 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 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták a Transilvania Motor Ring 

Komplexumnak a Használati szabályzatát és a Komplexumnak a bérleti díjait. 

A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség a 100171/06.02.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 335/2020. sz. alatt iktattak, kéri a konferencia teremnek a rendelkezésre bocsátását az 

elméleti felkészítő elvégzésére és a garázsok mögötti térnek a gyakorlati felkészülés elvégzéséhez a 

használatban levő haszongépjárművekkel. 

Az utcai vezetési adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, a fékezési 

adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, valamint a haszongépjárművek 

viselkedésének és a kanyarokban a súlyok dinamikájának a bemutatását csak speciálisan kialakított 

helyeken lehet megvalósítani, amelyek biztonságot nyújtanak úgy a hallgatók, mint az oktatók 

részére. 

Hasonlóan, az ilyen típusú tanfolyamokat olyan helyeken kell tartani, amelyeken a forgalomban 

résztvevőket nem zavarják és nem veszélyeztetik a biztonságukat. 

A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség, azt szeretné, hogy kiképző tanfolyamokat tartson a  Maros 

Megyei Rendőr Felügyelőség keretéből származó gépjárművezetőknek, 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 rendőrségi haszongépjárműveknek, a sürgősségi, 

valamint a megelőzési esetekben való beavatkozásoknak az ügykezelésének a szükségességéből 

ered, a Maros megye szintjén létező kockázatoknak az ésszerű ügykezelésének érdekébe. 

Figyelembe véve, a fennebbieket, javasoljuk, hogy a lebonyolításra kerülő tevékenységekért, a 

Maros Megyei Rendőr Felügyelőséget ne terheljék meg a Maros Megyei Tanácsnak a 86/2018. sz. 

Határozatával meghatározott használati díjakkal. 
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A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei Rendőr 

Felügyelőség keretében, a gépkocsivezetőknek az elméleti és gyakorlati felkészülésének az 

érdekébe végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének, a szükséges keretének a biztosítására 

vonatkozó határozattervezetet.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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