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2022. február 24.-i 

18. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei autós versenyzés rehabilitációjának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a 

Román Autósport Szövetség közötti együttműködés jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4470/18.02.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Transilvania Motor Ring ügykezelő Szolgálat szakjelentését, a Jogügyi szolgálat jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Román Autósport Szövetség 4696/03.02.2021. sz. átiratát, 

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 előírásait figyelembe véve, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség közötti 

együttműködést, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben meghatározott 

együttműködési egyezmény szerint. 

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

meghatározott együttműködési egyezményt. 

3. cikkely A Román Autósport Szövetség a tevékenységeit, a helyi szinten létező epidemiológiai 

helyzet függvényébe fogja tervezni és lebonyolítani, betartva a kompetens hatóságok által 

bevezetett, a SARS-CoV-2 vírus elterjedését megelőző szabályokat, az érvényben levő 

jogszabályok szerint. 

4. 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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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

4470/18.02.2022 sz. 

IX/B/ akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyei autós versenyzés rehabilitációjának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a 

Román Autósport Szövetség közötti együttműködés jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Román Autósport Szövetség (FRAS), amelyet az utólag módosított, 69/2000. sz. testnevelési és 

sport törvény és a társulásokra és alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. Kormányrendelet előírásai 

szerint szerveztek, az egyedüli országos érdekű sport szervezet, magánjogi, közhasznú, autonóm, 

nem kormányzati, nem politikai és nem profitorientált, nem természetes személy, amely 

engedélyezett arra, hogy Romániában megszervezze, ellenőrizze és levezesse az autósport 

tevékenységet. 

A 2022. versenyévbe, a Román Autósport Szövetség (FRAS), a Transilvania Motor Ring pályán, 12 

fordulót (18 esemény) tervez lebonyolítani, több országos bajnokság keretében, amelynek 

értelmében kéri egy együttműködési egyezménynek a megkötését, a Maros megyei gépkocsi 

versenyzés rehabilitációjának az érdekébe. 

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

Szabályzata szerint és az ugyanazzal a közigazgatási jogszabállyal jóváhagyott bérelési díjak 

szerint, a Román Autósport Szövetség (FRAS) kötelezettsége, a pálya bérbevételéért, 163.500,00 lej 

kifizetésében áll. 

Mivel 2022.03.29.-én lejár, a Transilvania Motor Ring Komplexum omologálása és engedélyezése, 

szükség van a Komplexum újra omologálására és engedélyezésére a Román Autósport Szövetség 

(FRAS) által, amely 3 évre lesz érvényes. Az omologálás és engedélyezés költségei, a 2022. évre 

alkalmazott, Román Autósport Szövetség (FRAS), Pénzügyi Normák szerint, 25.000 lej értékűek. 

Hasonlóan, célszerű lenne a Transilvania Motor Ring Komplexum népszerűsítése, a Román 

Autósport Szövetség (FRAS) hivatalos oldalán, egy banner közzétételével, amely a Transilvania 

Motor Ring Komplexum internetes oldalára irányítja a felhasználót. A Román Autósport Szövetség 

(FRAS) által alkalmazott Pénzügyi Normák szerint a banner reklámdíja 5.000 lej/hónap. Az 

előirányzott 10 hónapos reklámidőre, azaz 2022. március 1 – 2022. december 31 között, a reklámdíj 

összege 50.000 lej. 

Ezek szerint, a közigazgatási okirattervezettel, indítványozzák egy együttműködési egyezménynek 

a megkötését a Román Autósport Szövetség (FRAS) és a Maros Megyei Tanács között, amellyel 

meghatározzák a felek jogait és kötelezettségeit, illetve a tényt, hogy a Román Autósport Szövetség 

(FRAS) által, a pályának a bérbevételéért fizetendő összegéből, vonják le a Maros Megyei Tanács 

által, a pályának az omologálására és engedélyezésére, valamint a pálya népszerűsítési díjára 

fizetendő összegeket. 
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A Román Autósport Szövetség (FRAS) terhére fennmaradt fizetendő különbözet, a pálya 

bérbevételéért, 88.500,06 lej értékű, amelyet leosztanak a szervezett 18 eseményre és a szövetség 

által 18 egyenlő részletbe lesz kifizetve, 4916,67 lej értékbe, 3 munkanappal az illető események 

előtt. 

Ennek az egyezménynek a megkötésével, a Transilvania Motor Ring pályának a népszerűsítését és 

omologálását követik, úgy országos mint nemzetközi szinten, valamint az autóversenyzés 

népszerűsítése, olyan versenyekkel, amelyek teljesítik az ”Autóspark a motoros sportok részére” 

projekt által követett célkitűzéseket, azaz a turista infrastruktúrának a létrehozása, fejlesztése, 

modernizálása, a természeti forrásoknak az értékesítéséért és a turisztikai szolgáltatások 

minőségének a növelése, az általános célkitűzés pedig a turizmusnak a helyi és regionális 

fejlődéshez való hozzájárulásának a növelése, a turisztikai szolgáltatásoknak változatossá tételével, 

illetve Maros megyében egy „rés turizmusnak” a létrehozása – a motoros sportok kedvelőinek. 

Ugyanakkor, ezzel az együttműködéssel, Maros megye turista övezeteinek az értékesítését is 

követik, egyes új országos autós bajnokságoknak a megszervezésével. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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