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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. július 29.-i 

124. számú HATÁROZAT 

Az „Autósport hagyomány folytatása Maros megyében” megyei közérdekű programnak és annak a 

kivitelezéséről szóló együttműködési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20398/23.07.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Transilvania Motor Ring szolgálatának a szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálat a 20472/23.07.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Municípiumi Sport Klub által, az 1475/10.06.2021. sz. és az 

1809/19.07.2021. sz. átiratokban megfogalmazott kérésekre, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnál 

a 15839/10.06.2021. sz. és a 19842/19.07.2021. 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 előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, az „Autósport hagyomány folytatása Maros megyében” megyei közérdekű 

programot, amely a jelen határozat 1. sz. mellékletébe van foglalva. 

2. cikkely Jóváhagyja, az együttműködési egyezményt, az 1. cikkelyben említett program 

kivitelezésének az érdekébe, amely a jelen határozat 2. sz. mellékletébe van foglalva. 

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

4. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, a 2. cikkelyben előírt 

okiratnak az aláírására. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik, a Marosvásárhely-i Municípiumi Sport Klub 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 

 

 

 

20398/23.07.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az „Autósport hagyomány folytatása Maros megyében” megyei közérdekű programnak és annak a 

kivitelezéséről szóló együttműködési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

 

A Marosvásárhely-i Municípiumi Sport Klub, a Maros Megyei Tanácsnál a 15839/10.06.2021. sz. 

és a 19842/19.07.2021. sz. alatt iktatott átiratokkal, kérte a Transilvania Motor Ring 

Komplexumnak az ingyenes használatba adását, a Marosvásárhely-i Municípiumi Sport Klub autó-

motor szekciójának keretében licenccel rendelkező sportolói felkészülésének az érdekébe. 

A szakosztály – Transilvania Motor Ring Komplexum ügyintéző karbantartó szolgálat, által végzett 

elemzés következtébe, egy megyei közérdekű programnak a kezdeményezését javasolják 

„Autósport hagyomány folytatása Maros megyében” megnevezéssel, amelynek az általános 

célkitűzése, az utósport tevékenységek gyakorlási keretének a létrehozása, a gyermeke és fiatalok 

vonzásával a sport felé, aktív, jól nevelt és felelős állampolgárok nevelésének és fejlesztésének a 

céljából, egy kompetitív környezetben. 

A javasolt programnak a sajátos célkitűzései, a gyermekek és a fiatalok informálási és nevelési 

szintjének a növelése, a sport gyakorlására és jótékony hatásaira vonatkozóan, általánosan véve a 

sportnak és speciálisan az autósportnak  a népszerűsítése, a sportolóknak a részvétele a sport 

rendezvényeken, nagyon jól megszervezett keretek között, az új talentumok kiemelése az autósport 

terén és a Maros megyei autósport hagyományoknak a folytatása. 

Úgy gondoljuk, hogy ennek a partnerségnek a lebonyolításával, az autósport terén, biztosítani lehet 

az oktató-nevelő folyamatot e téren, valamint a sportolók megfigyelését kompetitív keretek között, 

amely tapasztalatot nyújthat az egészséges életstílus akkumulálásához és alkalmazásához, mozgás 

teljesen, új talentumok kiemelésével az autósport terén, akiknek egy valós lehetőséget nyújtsanak a 

jövőbeli sport karrierre. 

A Transilvania Motor Ring Komplexumnak a rendelkezésére álló gyors pálya és a sport helyiség 

felszerelései, lehetőségeket alkotnak, amelyek valós segítségükre lehetnek a Marosvásárhely-i 

Municípiumi Sport Klub sportolóinak, a leigazolt pilóták edzéseinek az elvégzéséhez , biztosítva a 

szükséges műszaki támogatást, a hosszútávú fizikai terhelés és kapacitás tulajdonságok 

fejlesztéséért, a saját célkitűzéseik teljesítéséhez szükséges felkészülés érdekébe. 
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Figyelembe véve az említetteket, alávetjük jóváhagyásra, az „Autósport hagyomány folytatása 

Maros megyében” megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezéséről szóló együttműködési 

egyezménynek a jóváhagyását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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