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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

7721/20.03.2020. sz. 

IX/B/1 akta 

 

 

2020. _________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Mezőpanit Község Helyi Tanácsának címzett, egy földterületnek Mezőpanit községnek a 

köztulajdonából Maros megyének a köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 7710/20.03.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály 

7747/20.03.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 7762/20.03.2020. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, Panit Község 1731/2020. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

6991/2020. sz. alatt iktattak, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 294. cikkely 

(3) bekezdés és 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Panit Község Helyi Tanácsától,  kérelmezi a jelen határozat szerves részét képező 

Mellékletbe foglalt, Maros megye, 51968/Pănet telekkönyvbe azonosított, Csittszentiván területén 

található 222.611 nm felületű földterületnek az átutalását, Panit község köztulajdonából Maros 

Megye köztulajdonába, a „Transilvania Motor Ring Komplexum” fejlesztésének az érdekébe. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik, Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és Panit Községnek. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ  

Aurelian Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

7710/20.03.202019. sz. 

IX/B/1 akta  

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Mezőpanit Község Helyi Tanácsának címzett, egy földterületnek Mezőpanit községnek a 

köztulajdonából Maros megyének a köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Transilvania Motor Ring, Maros Megyének a köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az 

ügykezelése alatt levő létesítmény. 

A Komplexumnak az infrastruktúrájának az ügykezelése és a keretében, a tevékenységeknek a 

lebonyolítása, a „Transilvania Motor Ring” Komplexum Adminisztratív Karbantartó Szolgálat által 

van biztosítva, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Szervezési és működési 

szabályzata szerint. 

A „Transilvania Motor Ring Komplexum” ingatlan, amely Nagycserged településen található, be 

van jegyezve az 50025/Sânpaul és az 50084/Ungheni telekkönyvekbe, Maros Megye 

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

Az 1731/11.03.2020. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 6991/13.03.2020. sz. alatt 

iktattak, Panit Község tudomásra hozza, hogy Csittszentiván település területén, a birtokában van, 

egy a község köztulajdonába foglalt földterületnek, 222.611 nm-es felülettel, az 51968/Pănet 

telekkönyvi számmal, ahol egy motokrossz pálya található, amelyen az elmúlt 5-6 évbe hasonló 

sport tevékenységeket szerveztek és kifejezi a készségét, az illető földterületnek a tulajdonjogának 

az átadására, Maros Megye javára, a „Transilvania Motor Ring Komplexum” fejlesztésének az 

érdekébe. 

A „Transilvania Motor Ring” Komplexum keretében, bármilyen autó, motor, szaladási és 

kerékpározási versenyt rendezhetnek, amelyek egy aszfalt pályán lebonyolíthatók, kivéve a 

krosszversenyeket és hard enduro eseményeket, amelyeknek nagy a keresletük a motoros sport 

kedvelőinek a soraiban. 

A „Transilvania Motor Ring” pálya által vendégül látott tevékenységeknek a változatossá tételének 

az érdekébe és az összes motoros sport ágazatnak a lefedésének az érdekébe, úgy az aszfalt mint a 

makadám és off road, ezen a 222.611 nm felületű földterületen két profi versenyt lehet szervezni, 

egy krosszversenyt és egy hard enduro versenyt, több járműtípusra, amelyek között megemlítjük a 

gépkocsikat, mopedeket, motorkerékpárokat, ATV-ket. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a Mezőpanit Község Helyi Tanácsának 

címzett, egy földterületnek Mezőpanit községnek a köztulajdonából Maros megyének a 

köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozó határozattervezetet.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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