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2021. március 25.-i 

44. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei teqball sportág fejlesztésének, a támogatásának az érdekébe, a Maros Megyei 

Tanács és a Maros Teqball Sport Klub Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 7588/19.03.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság 7639/19.03.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

7639/19.03.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Teqball Sport Klub Egyesület kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

4782/22.02.2021. sz. alatt iktattak, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásait figyelembe véve, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megyei teqball sportág fejlesztésének, a támogatásának az 

érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Maros Teqball Sport Klub Egyesület közötti 

együttműködést, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalat együttműködési 

egyezmény szerint. 

2. cikkely A Maros Teqball Sport Klub Egyesület a tevékenységeit, a helyi szinten létező 

epidemiológiai helyzet függvényébe fogja tervezni és lebonyolítani, betartva a kompetens 

hatóságok által bevezetett, a SARS-CoV-2 vírus elterjedését megelőző szabályokat, az érvénybe 

levő jogszabályok szerint. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Teqball Sport Klub Egyesületnek és a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának a Gazdasági igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

7588/19.03.2021 sz. 

IX B/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyei teqball sportág fejlesztésének, a támogatásának az érdekébe, a Maros Megyei 

Tanács és a Maros Teqball Sport Klub Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására 

vonatkozóan  

 

A Maros Teqball Sport Klub – Egyesület, a megyei közhatóságnak javasolja, a Teqball sportágnak a 

fejlesztését Maros megyében, a ”Romanian Teqball Challenger Series” Verseny – II. szakasz 

megszervezésével, 2021. április 23-25 közötti időszakba és a Romániai Teqball Fejlesztő Országos 

Központnak a létrehozásával, a népszerűsítésének a céljából, Maros megyében is. Ennek a sportnak 

a fejlesztése, különböző sportpályákon fog megtörténni – iskolák, líceumok, sportlétesítmények és 

akár parkok sport pályáin. 

A Teqball olyan sport, amely világszinten a leggyorsabb fejlődésnek örvend, csak 3 évre a 

megjelenésétől – 2017-től. Egy olyan sport, amelyet egy hajlított asztalon játszanak egy 

hagyományos labdarugó labdával (innen ered a sportnak a mottója is ”The world is curved”/A világ 

görbe), egy nagyon hozzáférhető sport, minden egyes szempontból. 

Úgy ítéljük, hogy a javasolt esemény megfelel a maros megyei közösség igényeinek, amelytől 

megvontak minden szociális-kulturális vagy sport lehetőséget, a jelen helyzetnek az átvészeléséhez 

szükséges támogatást biztosító tevékenységekkel, a szervezőknek lenne a feladatuk, a COVID 19 

világjárvány hatásainak a megelőzésére és leküzdésére vonatkozó törvényes előírások betartása. 

Ezekhez a tevékenységekhez, a Maros Megyei Tanács, logisztikai szolgáltatásokat biztosít, amelyek 

promóciós anyagok kiosztásából, illetve nyilvános kommunikációs tevékenységekből állnak, azon 

tevékenységek részére, amelyek az írott sajtó, online és audiovizuális kommunikációs eszközök 

révén lesznek lebonyolítva, román és magyar nyelven. 

Mivel, a megyei prioritások és célkitűzések között vannak, a társadalmi-kulturális- vagy 

sporteseményeknek a támogatása is, figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük 

megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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