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2021. április 22.-i 

65. számú HATÁROZAT 

A ”Start a teljesítmény felé” megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésére vonatkozó 

együttműködési szerződésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 10348/16.04.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság 10474/16.04.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

10494/16.04.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i Sport Egyesület 1898 javaslatát, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 10064/14.04.2021. sz. alatt iktattak, 

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

(1) bekezdés „e” betű, alátámasztva a (7) bekezdés „a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásait véve figyelembe, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a jelen határozat szerves részét képező 1 sz. Mellékletbe foglalt, „Start a 

teljesítmény felé” megyei közérdekű programot. 

2. cikkely Jóváhagyja, a jelen határozat szerves részét képező 2. sz. Mellékletbe foglalt, az 1. 

cikkelyben említett program kivitelezésének az együttműködési egyezményét. 

3. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részi. 

4. cikkely Meghatalmazza, a Maros Megyei Tanács elnökét, Péter Ferenc urat, a 2. cikkelyben 

előírt okiratnak az aláírásával. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik, a Marosvásárhely-i Sport Egyesület 1898 részére és a Maros 

Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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10348/16.04.2021. sz.  

IX B/1 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Start a teljesítmény felé” megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésére vonatkozó 

együttműködési szerződésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez  

 

A Marosvásárhely-i Sport Egyesület 1898, a Maros Megyei Tanácsnál a 10064/14.04.2021. sz. alatt 

iktatott átirattal, a megyei közhatóságnak javasolta a „Start a teljesítmény felé” megyei közérdekű 

programot, amelynek az általános célja, a sporttevékenységek gyakorlási fokának a növelése, a 

gyermekeknek és a fiataloknak a sportba való bevonásával és egy verseny formátum létrehozásával 

is, azzal a céllal, hogy aktív, jól nevelt és felelősségteljes polgárokká alakuljanak és fejlődjenek. 

A javasolt program sajátos célja, a gyermekek és fiatalok felkészültségi és neveltségi szintjének a 

növelése, a sport és más fizikai tevékenységek gyakorlásának a fontosságára és előnyeire 

vonatkozóan, általában a sportnak, speciálisan a labdarúgásnak a népszerűsítése, az iskolás 

gyermekeknek a beavatása a sportversenyekbe, nagyon jól megszervezett keretek között. 

Úgy gondoljuk, hogy egy partnerségnek a lebonyolításával, a köz- és magán szféra között, Maros 

megye több településén, biztosítani lehet, az oktató-nevelő folyamatnak a kiegészítését a sport és a 

gyermekek iskolai felügyeletének a területén, mozgás teljes, egészséges életstílus tapasztalat 

gyűjtését és annak alkalmazását, az új tehetségek kiemelését, a labdarúgás terén és a jövőbeli sport 

karrier felé való irányításának lehetőségnyújtását.  

Figyelembe véve a megjegyzetteket, alávetjük jóváhagyásra a „Start a teljesítmény felé” megyei 

közérdekű programot és annak a kivitelezésére vonatkozó együttműködési szerződését. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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