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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

148. számú HATÁROZAT 

A Transilvania Motor Ring Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 24113/01.09.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság, Transilvania Motor Ring Komplexum Ügykezelő-Karbantartó Szolgálat 

24281/02.09.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 24289/02.09.2021. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel: 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 

cikkely (1) bekezdés „b” betű és 68. cikkely (2) bekezdés előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 

52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárás betartásával, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 87. cikkely és 173. cikkely (1) bekezdés „c” betű és (4) bekezdés „a” 

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

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Transilvania Motor Ring Komplexum használati szabályzatát, az 1. sz. 

melléklet szerint. 

2. cikkely A Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 

vonatkozó, 2020. december 17.-i 191. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. melléklete, amint 

módosítva és kiegészítve volt a Maros Megyei Tanács 23/2021. sz. Határozatával, módosul és a 2. 

sz. melléklettel lesz helyettesítve. 

3. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a 

Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a jóváhagyására vonatkozó 86/2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak, megszűnik az alkalmazhatósága. 

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

5. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

igazgatóságának és a Jogügyi és Közigazgatási igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

 

24113/01.09.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Transilvania Motor Ring Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról 

 

 

A Transilvania Motor Ring, Maros Megye köztulajdonában, a Maros Megyei Tanács ügykezelése 

alatt levő létesítmény. 

A Maros Megyei Tanács 86/2018. sz. Határozatával, jóváhagyták a Transilvania Motor Ring 

Komplexum használati szabályzatát és bérbeadási díjait. 

A bérbeadási díjakat utólag módosították, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak 

alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és 

díjszabások jóváhagyására vonatkozó, 2020. december 17.-i 191. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló, 23/2021. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 68. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a közintézmények költségvetéseinek a saját jövedelmeit, 

szolgáltatásvégzések, bérletek, kulturális és sport rendezvények, művészeti versenyek, kiadványok, 

szerkesztői szolgáltatások, tanulmányok, tervek, a saját vagy mellékes tevékenységek termékeinek 

az értékesítése és egyebek alkotják. 

Két éves tevékenység után és tekintettel a rendezvényszervezőktől kapott kérésekre, a Transilvania 

Motor Ring Komplexumot Karbantartó Szolgálat, összeállított egy elemzést, az új működtetési 

lehetőségek azonosítására vonatkozóan, amely a Transilvania Motor Ring Komplexum használati és 

működési szabályzatának a módosításának a szükségességét eredményezte. 

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

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
TANSILVANIA MOTOR RING ÜGYKEZELŐ-KARBANTARTÓ 

SZOLGÁLAT 
 

   

 

24281/02.09.2021. sz. 

IX.B.1 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Transilvania Motor Ring Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról 

 

 

 

A Transilvania Motor Ring, Maros Megye köztulajdonában, a Maros Megyei Tanács ügykezelése 

alatt levő létesítmény. 

Ezt az „AUTÓ PARK A MOTOROS 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 Tanács 86/2018. sz. Határozatával, jóváhagyták a Transilvania Motor Ring 

Komplexum használati szabályzatát és bérbeadási díjait. 

A bérbeadási díjakat utólag módosították, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak 

alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és 

díjszabások jóváhagyására vonatkozó, 2020. december 17.-i 191. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló, 23/2021. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal. 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés c) betű és (4) bekezdés ”a” betű, valamint a 

182. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a megyei tanács határoz a megye köztulajdonában levő 

javak, valamint a megyei érdekű közszolgáltatások ügykezelésbe, engedménybe vagy bérbe 

adásáról, esetenként, a törvény szerint. Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre 

vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 68. cikkely (2) bekezdés szerint, a közintézmények 

költségvetéseinek a saját jövedelmeit, szolgáltatásvégzések, bérletek, kulturális és sport 

rendezvények, művészeti versenyek, kiadványok, szerkesztői szolgáltatások, tanulmányok, tervek, a 

saját vagy mellékes tevékenységek termékeinek az értékesítése és egyebek alkotják. 

Két éves tevékenység utón és tekintettel a rendezvényszervezőktől kapott kérésekre, a Transilvania 

Motor Ring Komplexumot Karbantartó Szolgálat, összeállított egy elemzést, az új működtetési 
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lehetőségek azonosítására vonatkozóan, amely a Transilvania Motor Ring Komplexum használati és 

működési szabályzatának a módosításának a szükségességét eredményezte. 

A szervezőkkel folytatott tárgyalások következtébe, a rendezett események, a velük tartott gyűlések 

keretében, a megküldött kérések és a szocializáló hálózatokon kapott üzenetek következtébe, 

azonosítottak kéréseket, bérbeadási moduláris csomagoknak a létrehozására és új működtetési 

lehetőségekre vonatkozóan, amint következnek: 

1. A pálya moduláris bérbeadása: 

- a padock bérbeadása a motor-sport jellegű eseményekre 

- a boxák bérbeadása 

- az időmérő rendszer bérbeadása 

- a pálya bérbeadása 

- a konferencia termek helyiségeinek a bérbeadása 

- bérbeadás – éjszakai díj 

2. A motoros sportok autóparkjának – Transilvania Motor Ring Komplexum új működtetési 

lehetőségei: 

- a reklám felületek bérbeadása, reklámozás a pálya területén 

- az online környezet reklámfelületeinek a bérbeadása 

- bérbeadás foto-video tevékenységekre, maximum 10 személyes csoportok 

- kiállítási felületek bérbeadása 

- bérbeadás nem sport jellegű eseményekre 

- turista körút egy speciális járművel 

- Team Building csomag – pálya + paddock + konferencia terem használata a szolgáltatásokkal 

együtt 

- az OB 11 terasz bérbeadása 

- reklámhely bérbeadása a led képernyőn 

- a vendéglő és a büfé bérbeadása 

- Open day – Nyílt kapuk napja 

- privát kerékpár események 

- Track day 

- parkoló bérbeadása 

- Test drive 

A pálya moduláris bérbeadása, jóval nagyobb jövedelmeket fog termelni, mint a jelen helyzetben, 

ahol több típusú tevékenységeket fognak tudni lebonyolítani, a Gazdasági igazgatóság keretében 

egy új elemzést végeztek, hogy megbecsüljék, a haszon és a költségek szempontjából, a pálya 

moduláris bérbeadásával járó díjak bevezetésének köszönhető szociális gazdasági hatást. 
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A fennebbiek szempontjából, a Transilvania Motor Ring pálya használati szabályzatának és 

bérbeadási díjainak a kibővítésére és módosítására vonatkozó határozattervezetet alálehet vetni a 

Maros Megyei Tanács által való megvitatásnak és jóváhagyásnak. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lukacs Annamaria 

Ruța Mirela 

Ellenőrizte: Moldovan Thomas Răzvan Szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

20289/02.09.2021. sz. 

IX/B/1 akta 

 

Láttamozta, 

Végrehajtó igazgató 

Genica Nemeș 

 

JELENTÉS 

A Transilvania Motor Ring Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által indítványozott határozattervezetet, a 2021.09.01.-i 

24113. sz. Jóváhagyási beszámolót és a Gazdasági igazgatóság Szakjelentéséből levontakat 

értelmezve, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 45. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 2019.09.26.-i 115. sz. Határozattal hagytak jóvá, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okirat elfogadására 

vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 20. cikkely (1) bekezdés „b” betű és a 68. cikkely (2) bekezdés, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára 

vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely, valamint az utólag módosított és kiegészített, a 

Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 108. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, alátámasztva a (3) bekezdés „c” és a (4) 

bekezdés „a” betű előírásai. 

A Maros Megyei Tanács 86/2018. sz. Határozatával jóváhagyták a Transilvania Motor Ring 

Komplexum használati szabályzatát és bérbeadási díjait. 

Utólag, a bérbeadási díjakat meghatározták, az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye 

saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2021. évre 

érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó, 191/17.12.2020. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló 23/2021. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal. 

Figyelembe véve, az eseményszervezőktől kapott kéréseket, a Transilvania Motor Ring 

Komplexum Ügykezelő-Karbantartó Szolgálata, összeállított egy elemzést, az új működtetési 

lehetőségek azonosítására vonatkozóan, amely következtébe kitűnt, a Transilvania Motor Ring 
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Komplexum használati és működési szabályzatának, valamint a bérbeadási díjainak a 

módosításának a szükségessége. 

A 273/2006. sz. Törvény 20. cikkely (1) bekezdés „b” betű előírásai szerint, a helyi közhatóságok 

hatáskörükhöz tartozik a közigazgatási területi egységek bármely jövedelmeinek a meghatározása 

és behajtása, ugyanannak a jogszabálynak a 68. cikkely (2) bekezdés szerint pedig, a 

közintézmények költségvetéseinek a saját jövedelmei származhatnak bérbeadásból. 

Ami, a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó feladatköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy a 

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

(1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a megyei tanács a megye tulajdonának az ügyintézésére 

vonatkozó feladatokat gyakorol, aminek értelmében, ugyanannak jogszabálynak a (4) bekezdés „a” 

betű előírásai szerint, a megye köztulajdonában levő javak bérbeadásáról határoz. 

Figyelembe véve, a közigazgatási okirattervezetnek a normatív jellegét, az 52/2003. sz. Törvény 

által szabályozott döntéshozatal átláthatóságának a biztosításának az érdekébe, szükség van ennek a 

közzétételére a Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán és az intézménynek a 

Marosvásárhely, Győzelemtér 1 sz. alatti székhelyén való kifüggesztésére.  

Ennek értelmébe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási 

döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely (4) bekezdés 

rendelkezései, köteleznek, hogy a közleménynek a közzé tételekor, a közigazgatási hatóság 

meghatározzon 10 naptári napos határidőt a normatív jellegű okirattervezeteknek az esetén, amely 

alatt írott javaslatokat, ajánlatokat vagy véleményeket kapjon. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvénynek, a 30. cikkelyével alátámasztott, 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyított, 81-82. 

cikkelyek előírásainak a betartásával dolgozták ki. 

Az előbb bemutatott érvek értelmében véleményezzük, hogy a Transilvania Motor Ring 

Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló határozattervezet, 

teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz, hogy alávethessék az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. 

Törvény által szabályozott eljárásnak. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

Készített: Szövérfi Gabriella Kakasi Andras  
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