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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2019. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4265/20.02.2019. sz. Indokolását, a Humánerőforrásnak 

a 4266/20.02.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 4285/21.02.2019. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a „Transilvania Motor Ring” Komplexum Karbantartó Adminisztratív Szolgálat 

347/2019. sz. kérésére, 

Figyelembe véve, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes 

szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 62/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról szóló 79/25.07.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű, alátámasztva a (2) bekezdés „c” betű és a 

97. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési 

intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 62/28.05.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról szóló 79/25.07.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat III. cikkely 

által előírt határidőt, elnapolják 2019. november 1.-ig. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, a Gazdasági Igazgatóságának és 

Humánerőforrásának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  4265/20.02.2019. sz. 

II.22 akta 

 

INDOKOLÁS 

Egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 79/25.07.2018. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságának a keretében, létrehozták a „Transilvania Motor 

Ring” Komplexum Karbantartó – Adminisztratív Szolgálatot. 

A fennebb említett Határozat III. cikkely rendelkezéseivel, a határozat IV. cikkelyében említett, a 

Maros Megyei Tanács szakapparátusának, az osztályainak a feladataként határozták meg, egy 

jelentésnek az elkészítését, 6 hónapon belül, amellyel meghatározzák/felülvizsgálják, a 

„Transilvania Motor Ring” Komplexumnak a tevékenységének a módját és a 

szervezési/működési/finanszírozási feltételeit, a törvény szerint. 

A „Transilvania Motor Ring” Komplexum működtetése, effektíven a 2018. év végén volt elindítva, 

5 állásnak az elfoglalásával, az ebben a struktúrában jóváhagyott összesen 16 állásból. 

Tekintettel a tényre, hogy ez egy határozottan új keletű tevékenység (jelenleg országos szinten csak 

egyetlen ilyen pálya van, amely magán rendszerbe van megszervezve) amelynek nagyon nehéz 

megbecsülni, a komplexumnak a működtetése által generált kiadásoknak és bevételeknek a 

mennyiségét, valamint a komplexumnak a jellegzetes tevékenységeinek a szezonális jellegét, 

Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés, nem lenne reprezentatív, mivel a tél idején a szervezett 

eseményeknek a száma a meteorológiai körülmények által van befolyásolva. 

Ennek az értelmébe van a „Transilvania Motor Ring” Komplexum Karbantartó Adminisztratív 

Szolgálatnak a 347/2019. sz. kérése is. 

Ezek szerint, egy jelentésnek a kidolgozásához, amely valós módon  tükrözze a generált kiadásokat 

és bevételeket, valamint a „Transilvania Motor Ring” Komplexum tevékenységének a 

szervezési/működési/finanszírozási módjának a kijavítási javaslatait, a törvény szerint, úgy 

gondoljuk, hogy helyénvaló, a Maros Megyei Tanácsnak a 79/25.07.2018. sz. Határozatának a III. 

cikkelye által előírt határidőnek az elnapolása, 2019.11.01.-ig. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű és (2) bekezdés 

„c” betű előírásainak alapján, alávetjük jóváhagyásra, az egy határidőnek az elhalasztására 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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