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2021. július 29.-i 

126. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség közötti együttműködési egyezménnyel 

megállapított verseny naptár módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 20401/23.07.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a  

Transilvania Motor Ring szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Román Autósport Szövetségnek, a „Klausenburg Youngtimer Trophy” eseménynek a 

lebonyolítási napjának az elnapolására vonatkozó 2021.06.16.-i 16515. sz. átiratára, amely a Maros 

Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség között megkötött Együttműködési Egyezményben 

van előírva, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű és a (7) bekezdés ”a” 

betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanács 45/25.03.2021. sz. Határozatával jóváhagyott, a 

Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség közötti, együttműködési egyezmény 7.1 

cikkelyben meghatározott sport verseny naptár módosítását, annak értelmében, hogy a 2021. 06. 

13.-ra előírt „Klausenburg Youngtimer Trophy” esemény, 2021. október 16.-án lesz lebonyolítva. 

(2) Az (1) bekezdés előírásainak értelmében meg fognak kötni egy kiegészítő okiratot. 

2. cikkely Felhatalmazza, a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 1. cikkely (2) 

bekezdésben említett kiegészítő okiratot és, hogy a Maros Megyei Tanács nevébe, gyakorolja az 

Egyezmény 6.6. cikkelyben meghatározott hatáskört, amelynek értelmében, kiegészítő okiratokat 

tud meg kötni, ahányszor módosítások jelentkeznek a versenyek lebonyolításának az időpontjait 

illetően, az Egyezmény 7.1. cikkelyével jóváhagyott eredeti naptárához viszonyítva. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Román Autósport Szövetségnek 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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20401/23.07.2021. sz.  

____ akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség közötti együttműködési egyezménnyel 

megállapított verseny naptár módosítására vonatkozóan 

 

A Transilvania Motor Ring, Maros Megye köztulajdonába tartozó létesítmény, a Maros Megyei 

Tanács ügyintézése alatt. 

Ezt az „AUTÓ PARK A MOTOR SPORTOK RÉSZÉRE” projekt keretébe építették, a 2007-2013 

Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a hosszútávú fejlesztése és 

népszerűsítése, 5.2 Beavatkozási ágazat – A turizmus infrastruktúrájának a létrehozása, fejlesztése, 

modernizálása, a természeti forrásoknak az értékesítésének és a turisztikai szolgáltatásoknak a 

minőségének a növelése, által volt finanszírozva, amelynek az általános célkitűzése, a turizmusnak 

a hozzájárulásának a növelése a helyi és regionális fejlődéshez, a turisztikai szolgáltatásoknak a 

változatossá tételével, azaz „cél turizmusnak” a létrehozásával Maros megyében – a motor sportok 

kedvelőinek a részére. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 45/25.03.2021. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Tanács és a Román Autósport Szövetség közötti együttműködést, a Maros Megyei gépkocsi 

versenyzésnek, a rehabilitációjának az érdekébe. Ennek értelmébe, megkötötték az 

5033/30.03.2021. sz. Együttműködési egyezményt, amely szerint a Maros Megyei Tanács kötelezi 

magát, hogy bérbe adja a Román Autósport Szövetség részére, a Transilvania Motor Ring 

komplexumot, 10 sporteseményre, amelyeket az egyezményben meghatározott naptár szerint 

fognak lebonyolítani. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 16515/16.06.2021. sz. alatt iktatott átirattal, a Román Autósport 

Szövetség, kérte a „Klausenburg Youngtimer Trophy” eseménynek az elnapolását, a jelenlegi 2021. 

június 13-ról 2021., október 16-ra. 

Az együttműködési egyezmény 6.6 cikkely előírásai szerint, a „felek konzultálnak, ami az 

események lebonyolításának a tervezését/újratervezését illeti, abban az esetben hogyha eltolódnak, 

a naptár függvényébe”. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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