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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. február 11.-i 

16. számú HATÁROZAT 

Az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsának keretében, a szolgálati gépkocsik 

vezetőinek, az elméleti és gyakorlati felkészülésének a kiképzőgyakorlatainak a lebonyolításának az 

érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 3258/7.02.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Transilvania Motor Ring Komplexum ügykezelő – karbantartó szolgálat 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsának az 1/04.02.2022. sz. 

átirattal megfogalmazott kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 3005/04.02.2020. sz. alatt 

iktattak,  

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „c” betű, (5) bekezdés „g” és „h” betű, 

valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsa által való 

használatát, a Nagycserged területén található „Transilvania Motor Ring – Motoros Sportok Autó 

Komplexum” ingatlan egyes helyiségeinek, a jelen határozatnak a szerves részét képező melléklet 

szerint, az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsának keretében, a szolgálati 

gépkocsik vezetőinek, az elméleti és gyakorlati felkészülésének a kiképzőgyakorlatainak a 

lebonyolításának az érdekébe. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenységeknek a lebonyolításáért, az Országos Rendőrtestület – 

Maros Megyei Területi Tanácsa nem tartozik a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati 

szabályzatának és a bérleti díjainak a jóváhagyására vonatkozó 148/2021. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal elfogadott használati díjjal. 

(3) Abban az esetben, amikor léteznek bérbeadási kérelmek, amelyeket a (2) bekezdésben említett 

Szabályzat szerint fogalmaztak meg, a mellékletben előírt időpontokra, az Országos Rendőrtestület – 

Maros Megyei Területi Tanács tevékenységeinek a lebonyolítását, el fogják napolni. 
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2. cikkely Az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanács felel az (1) bekezdésben előírt 

helyiségeknek a használatáért, ezeknek, a megrongálásának esetébe pedig, 5 napon belül vissza fogja 

állítani az eredeti formájába. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

igazgatóságának és az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsának, amelyek felelnek 

a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

3258/7.02.2022. sz. 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsának keretében, a szolgálati gépkocsik 

vezetőinek, az elméleti és gyakorlati felkészülésének a kiképzőgyakorlatainak a lebonyolításának az 

érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan 

 

A Nagycserged településen található, az 50025/Sânpaul sz. és az 50084/Ungheni sz. 

telekkönyvekbe bejegyzett „Transilvania Motor Ring Komplexum” ingatlan, Maros megye 

köztulajdonának része, Maros Megye köztulajdonának leltárába van foglalva a 271. pozíciónál. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 148/2021. sz. Határozatával jóváhagyták a Transilvania Motor Ring 

Komplexum Használati szabályzatát és a Komplexum bérelési díjait. 

Az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsának az 1/04.02.2022. sz. átiratával, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 3005/04.02.2022. sz. alatt iktattak, kéri az ingyenes 

rendelkezésre bocsátását, a konferencia teremnek, az elméleti felkészítés érdekébe és a gépkocsi 

platformnak és a pályának a rendelkezésre bocsátását, a gyakorlati felkészítésnek az elvégzésének 

az érdekébe a saját szolgálati gépjárműveikkel.  

Az elsőbbségi rendszerű, sürgősségi beavatkozási kiszállásokon, az offenzív vezetési és a szolgálati 

gépkocsiknak, nehéz útviszonyok, biztonságos körülmények között való defenzív vezetési 

képességeknek, a kanyarokban a súlyok dinamikájának az elsajátítását, csak speciálisan kiépített 

helyeken lehet elsajátítani, amelyek biztonságot szolgáltassanak úgy a hallgatók részére, mint a 

felkészítő személyzet részére. 

Hasonlóan, az ilyen típusú tevékenységeket, olyan helyeken kell lebonyolítani, amelyek ne 

befolyásolják vagy veszélyeztessék, a forgalomban résztvevő polgárok biztonságát. 

Ennek a felkészítő programnak a lebonyolításának a szükségessége, a nehéz útviszonyok és 

alkalmatlan időjárási viszonyok közötti sürgősségi esetekbe való és a megelőző beavatkozások 

ügykezelésének a szükségességéből ered, az ország szintjén létező kockázatok ésszerű 

ügykezelésének az érdekébe. 

A fennebbiek érdekébe, javasoljuk, hogy a lebonyolításra kerülő tevékenységekért, ne legyenek 

kiróva a Maros Megyei Tanács 148/2021. sz. Határozatával megállapított használati díjak. 

A bemutatottak értelmében, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra, az Országos Rendőrtestület – 

Maros Megyei Területi Tanácsának keretében, a szolgálati gépkocsik vezetőinek, az elméleti és 

gyakorlati felkészülésének a kiképzőgyakorlatainak a lebonyolításának az érdekébe, a szükséges 

keretnek a biztosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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