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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. március 24.-i 

37. számú HATÁROZAT 

A Transilvania Motor Ring Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív 

okiratok módosítására vonatkozóan 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4904/23.02.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Transilvania Motor Ring Komplexum Ügykezelő-Karbantartó Szolgálat 5093/24.02.2022. sz. 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak az 5095/24.02.2022. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel: 

- az utólag módosított és kiegészített, az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 484. 

cikkely előírásaira; 

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

cikkely (1) bekezdés „b” betű, 27. cikkely, 30. cikkely (1), (2) és (6) bekezdések és 68. cikkely 

előírásaira, 

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 „b” betű, megerősítve a (3) 

bekezdés „c” betűvel és az (1) bekezdés „c” betű alátámasztva a (4) bekezdés „a” betűvel, valamint 

a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Transilvania Motor Ring Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések 

jóváhagyásáról szóló 148/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Transilvania 

Motor Ring Komplexum Használati szabályzata, a következőképpen lesz kiegészítve: 

- A D szakasz „A pálya bérbevétele”, I alpont „Általánosságok” végére, beiktatnak egy új 

bekezdést, a következő tartalommal: 

„Abban az esetben, hogyha a szervezők, a szervezett esemény keretében, nem választják a jegyek 

eladását, a nézők beléptetésének a megszervezését a Maros Megyei Tanács fogja végezni, a 

Transilvania Motor Ring Ügykezelő – Karbantartó Szolgálata által, egye belépési díjak fizetésével. 

A díjakat évente, a Maros Megyei Tanács határozatával állapítják meg.” 

”Abban az esetben, hogyha a szervező, a bérbeadási szerződésben előírt program 

meghosszabbítását kéri, a Transilvania Motor Ring Ügykezelő – Karbantartó Szolgálat 
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meghosszabbíthatja az időt, a 2021. december 15.-i 199. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. 

Mellékletében előírt bérbeadási díjak kifizetésével, de csak azzal a feltétellel, hogy a pótlólag 

meghosszabbított idő nem fedi a következő előjegyzett esemény idejét. A kiegészítő idő díjának az 

ellenértékét POS rendszeren fogják bevételezni”. 

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

költségvetését megillető, 2022. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 

vonatkozó 199/15.12.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. melléklete ki lesz egészítve, a 

következőképpen: 

- A 27. pozíció után beiktatnak öt új pozíciót, a 28, 29, 30, 31 és 32 pozíciókat, amelyek tartalma a 

jelen határozat szerves részét képező mellékletbe van foglalva. 

III. cikkely A jelen határozatot közzéteszik Maros Megye Hivatalos Közlönyében és közlik, a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági igazgatóság – Transilvania Motor Ring 

Komplexum Ügykezelő – Karbantartó Szolgálatnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

 

4904/23.02.2022. sz. 

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Transilvania Motor Ring Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív 

okiratok módosítására vonatkozó határozattervezethez  

 

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

alatt levő létesítmény, amelynek az általános célkitűzése, a túrizmusnak a helyi és regionális 

fejlesztéséhez való hozzájárulásának a növekedése. 

Az „Autópark a motoros sportok részére” projekttel kivitelezték, amelynek az általános célkitűzése, 

a túrizmusnak, a helyi és regionális fejlődéshez való hozzájárulásának a növelése, illetve Maros 

megyében, egy „cél turizmusnak” a létrehozása, a motor sportok kedvelőinek a részére. 

A Transilvania Motor Ring Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról 

szóló 148/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a Transilvania Motor Ring 

Komplexum Használati szabályzatát, valamint a pálya bérbevételi díjait. 

A Szabályzat csak az eseményszervezők részére írja elő a jegy eladási/részvételi díj bevételi 

jogokat, a nézőknek a szervezett eseményen való részvételének az érdekébe. 

Figyelembe véve, az eseményszervezőktől és a Komplexum keretében szervezett eseményeken, 

nézővé válni vágyó közönség részéről kapott kéréseket, a Transilvania Motor Ring Komplexum 

Ügykezelő – Karbantartó Szolgálat, összeállított egy elemzést, a pályának új működtetési 

lehetőségeknek az azonosításáról, amely következtébe kitűnt a Transilvania Motor Ring 

Komplexum Használati és működési szabályzatának a kiegészítésének a szükségessége, egyes 

intézkedésekkel, amelyekkel szabályozva legyen a nézők belépésének a megszervezésének a 

lehetősége, a Maros Megyei Tanács, Transilvania Motor Ring Ügykezelő – Adminisztratív 

Karbantartó Szolgálatán keresztül, a pályán szervezett eseményekre, azaz egyes belépti díjaknak a 

bevezetése, a nézők részére. 

Ami a pálya bérelési díjait illeti, azok a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 

intézmények költségvetését megillető, 2022. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások 

jóváhagyására vonatkozó 2021. december 15.-i 199. sz. Határozat 7. sz. mellékletével voltak 

meghatározva. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a speciális díjaknak az értékét évente határozzák meg, a megyei 

tanácsok határozatával és ugyanannak a törvénynek a (6) bekezdés szerint, a speciális díjak a helyi 

költségvetés bevételeinek számítanak és csak azoktól a természetes és jogi személyektől veszik el, 

akik, azokban a helyi közszolgáltatásokban részesülnek, amelyekre bevezették az illető díjakat. 

Ebben a kontextusban, szükség van a Komplexum Használati szabályzatának a kiegészítésére, a 

Maros Megyei Tanács által, a nézők beléptetésének a megszervezésének a lehetőségével, valamint a 

a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését 

megillető, 2022. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 
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199/2021. sz. Határozat 7. sz. mellékletének a kiegészítésére, a nézők belépti díjával, a Transilvania 

Motor Ring Komplexum keretében lebonyolított egyes eseményekre, a nézőközönség belépésének a 

megkönnyítésének az érdekébe. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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