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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ___________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges 

keretnek a biztosítására vonatkozóan 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1876/25.01.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség kérését, a 4119019/2019. 

sz. átiratból, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál az 1224/2019. sz. alatt iktattak, valamint a 

Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a 

jóváhagyására vonatkozó 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű, (5) bekezdés „a” betű 8. pont és a 97. 

cikkely előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség 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. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tevékenységeknek a lebonyolításáért, a Maros Megyei ”Horea” 

Vészhelyzeti Felügyelőség nem tartozik a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati 

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

Határozattal elfogadott használati díjjal. 

(3) Abba az esetbe, amikor léteznek bérbeadási kérelmek, amelyeket a (2) bekezdésben említett 

Szabályzat szerint fogalmaztak meg, a mellékletben előírt időpontokra, a Maros Megyei ”Horea” 

Vészhelyzeti Felügyelőségnek a tevékenységeit el fogják napolni. 

2. cikkely A Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség felel az (1) bekezdésben előírt 

helyiségeknek a felhasználásáért, ezeknek, a megrongálásának esetébe pedig, 5 napon belül vissza 

fogja állítani az eredeti formájába. 
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3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőségnek, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

1876/25.01.2019 sz. 

VI/D/1 akta  

 

 

 

INDOKOLÁS 

A sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges 

keretnek a biztosítására vonatkozóan  

 

A „Transilvania Motor Ring Komplexum” ingatlan Nagycserged település területén található, az 

50025/Sânpaul és az 50084/Ungheni telekkönyvekbe van bejegyezve, Maros megyének a 

köztulajdonának része, bele van foglalva Maros Megyének a köztulajdonának a leltárába a 271. sz. 

pozícióba. 

A Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a 

jóváhagyására vonatkozó 86/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták a 

Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatát és a Komplexumnak a bérleti 

díjait. 

Maros Megyének a ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelősége, a 4119019/2019. sz. átiratával, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál az 1224/2019. sz. alatt iktattak, kéri a konferencia teremnek a 

rendelkezésre bocsátását, ingyenes címmel, az elméleti képzés elvégzésének érdekébe és a boksz 

utca mögötti térnek, a gyakorlati edzésnek az elvégzésének érdekébe, az ellátmányhoz tartozó 

gépjárművekkel. 

Az utcai vezetési adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, a fékezési 

adottságoknak az elsajátítását, biztonságos körülmények között, valamint a tűzoltó járműveknek a 

viselkedésének a bemutatását és a kanyarokban a súlyoknak a dinamikájának a bemutatását csak 

speciálisan kialakított helyeken lehet megvalósítani, amelyek biztonságot nyújtsanak úgy a 

hallgatók, mint az oktatók részére. 

Ugyanakkor, az ilyen típusú tanfolyamokat olyan helyeken kell tartani, amelyeken a forgalomban 

résztvevőket nem zavarják és nem veszélyeztetik a biztonságukat. 

A ”Horea” Vészhelyzeti Felügyelőség, a Maros megyei ISU keretéből származó 

gépjárművezetőknek kiképző tanfolyamokat szeretne tartani, a ”Transilvania Motor Ring” motoros 

sportok komplexumban, egy másik komplexumnak a hiánya miatt, amely a rendelkezésre tudjon 

bocsátani biztonságos körülmények között, úgy egy megfelelően felszerelt termet, mint egy 

megfelelő utcai teret is. 

Ennek az oktató programnak a lebonyolítása, a vészhelyzeti és a megelőzési beavatkozásoknak az 

ügykezelésének a szükségességéből ered, a Maros megye szintjén létező kockázatoknak az ésszerű 

ügykezelésének érdekébe. 
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Figyelembe véve, a fennebbieket, javasoljuk, hogy a Maros Megyei ”Horea” Vészhelyzeti 

Felügyelőséget, a lebonyolításra kerülő tevékenységekre, ne terheljék meg a Maros Megyei 

Tanácsnak a 86/2018. sz. Határozatával meghatározott használati díjakkal. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a sürgősségi esetek terén végzett, 

felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozó 

határozattervezetet.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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