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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 

5068/24.02.2022. sz. 

IX B/1 akta 

 

KÖZLEMÉNY 

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan 

 

Ma, 2022. február 24.-én, a Maros Megyei Tanács közli, a következő normatív jellegű 

okirattervezetre vonatkozó, nyilvános konzultáció eljárásának a megnyitását: A Transilvania Motor 

Ring Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív okiratok módosítására  

vonatkozó határozattervezet. 

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 

 A javasolt normatív jellegű okirat elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási 

beszámolóját; 

 A Transilvania Motor Ring Ügykezelő Karbantartó Szolgálatának a szakjelentése; 

 A Jogügyi szolgálatnak a jelentését; 

 A határozattervezet melléklete. 

A dokumentáció elemezhető: 

 az intézménynek az internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a Normatív jellegű 

határozattervezetek szakaszban; 

 az intézménynek a székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz., 1. iroda; 

 az okirattervezetet meglehet szerezni, másolatként, az Intézménynek az Iktatójába 

megküldött kérés alapján. 

A nyilvános konzultációnak alávetett okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű, javaslatokat, 

indítványokat és véleményeket, 2022. március 7.-ig lehet benyújtani: 

 az intézmény honlapján elérhető, online űrlapon, amely a „Relații și informații publice – 

Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog 

îmbunătățit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri 

néven; 

 mint elektronikus formátumú üzenet, a következő elektronikus postai címre: 

cjmures@cjmures.ro; 

 postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 

 az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A Transilvania Motor Ring 

Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív okiratok módosítására  

vonatkozó határozattervezet közvitájára vonatkozó javaslatok”. 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro
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A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek 

(Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 

Az írásban megfogalmazott és megküldött javaslatoknak az elutasítása, írásba lesz megindokolva. 

Az érdeklődők számára, lehetőség van egy olyan gyűlés megszervezésére is, amelyen a 

jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, abban az esetben, ha ezt egy törvényesen 

létrehozott egyesület vagy más közhatóság írásban kéri 2022. március 7.-ig. 

Kiegészítő információkért, a rendelkezésükre állunk, telefon: 0743 942987, email: 

ungureanu.paul@cjmures.ro címen, kapcsolattartó: Paul Ungureanu. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

4911/23.02.2022. sz. 

 

 

 

2022. _____.-i 

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

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

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 

 

Törvényességét véleményezte 

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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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

 

5093/24.02.2022. sz. 

____ akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

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. 

Ezért, az elemzett közigazgatási okirattal a Transilvania Motor Ring Használati és működési 

szabályzatának a módosítását javasolják, egy új bekezdésnek a beiktatásával, a D szakasz „A pálya 

bérbevétele”, I alpont „Általánosságok” végére, amelynek a következő a tartalma: 

„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.” 

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. 
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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 

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. 

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. 

A 2022. évre, a következő nézői belépti díjakat javasolják, a Transilvania Motor Ring pályán 

lebonyolított eseményekre: 

1. Track Day Auto 

- Felnőttek: 10 lej 

- Diákok: 5 lej 

- Nyugdíjasok: 5 lej 

- Fogyatékos személyek: 0 lej 

2. Track Day Moto 

- Felnőttek: 10 lej 

- Diákok: 5 lej 

- Nyugdíjasok: 5 lej 

- Fogyatékos személyek: 0 lej 

3. Autó sportversenyek 

- Felnőttek: 26 lej 

- Diákok: 13 lej 

- Nyugdíjasok: 13 lej 

- Fogyatékos személyek: 0 lej 

4. Motor sportversenyek 

- Felnőttek: 26 lej 

- Diákok: 13 lej 

- Nyugdíjasok: 13 lej 

- Fogyatékos személyek: 0 lej 

5. Más sportversenyek 

- Felnőttek: 10 lej 

- Diákok: 5 lej 

- Nyugdíjasok: 5 lej 

- Fogyatékos személyek: 0 lej  
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Ezek szerint, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

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

vonatkozó 199/2021. sz. Határozat 7. sz. melléklete, a fennebbiek értelmében, ki lesz egészítve öt új 

pozíció beiktatásával. 

A fennebbiek szempontjából, úgy ítéljük, hogy a Transilvania Motor Ring Komplexum egyes 

használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív okiratok módosítására vonatkozó 

határozattervezetet, alálehet vetni a Maros Megyei Tanács megvitatásának és jóváhagyásának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Moldovan Lucian Ovidiu 

Ellenőrizte: Ungureanu Paul Viorel Szolgálatvezető 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/3 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

5095/24.02.2022. sz. 

IX/B/1 akta 

 

Láttamozta, 

Végrehajtó igazgató 

Genica Nemeș 

 

JELENTÉS 

A Transilvania Motor Ring Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív 

okiratok módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által indítványozott határozattervezetet, a 

4904/23.02.2022. sz. Jóváhagyási beszámolót és a Gazdasági igazgatóság, Transilvania Motor Ring 

Ügykezelő – Karbantartó Szolgálat 5093/24.02.2022. sz. Szakjelentéséből levontakat értelmezve, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 45. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 2019.09.26.-i 115. sz. Határozattal hagytak jóvá, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okirat elfogadására 

vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közpénzügyekre 

vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. cikkely (1) bekezdés „b” betű és a 30. cikkely, az utólag 

módosított és kiegészített, az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 484. cikkely, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely, valamint az utólag módosított és 

kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

87. cikkely, 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, alátámasztva a (3) bekezdés és az (1) bekezdés „c” 

betű, alátámasztva a (4) bekezdés „a” betű előírásai. 

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 bérbeadási díjait. 

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 
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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. 

A Közigazgatási Törvénykönyv 87. cikkely rendelkezései szerint, a közigazgatási területi 

egységeknek joguk van saját finanszírozási forrásokhoz, a törvény által előírt feladat és hatáskör 

függvényébe, amelyeket a helyi közhatóságok megállapítanak, ügy kezelnek és felhasználnak a 

rájuk háruló feladatok és hatáskörök gyakorlása során, a törvény értelmében. Ezen törvény szöveg 

szerint, a helyi autonómia biztosításának céljából, a helyi közigazgatóság döntéshozó hatóságainak 

joguk van helyi díjakat bevezetni és begyűjteni, a törvény értelmében. 

Ugyanakkor, a 273/2006. sz. Törvény 20. cikkely (1) bekezdés „b” betű 30. cikkely (1) bekezdés és 

(2) bekezdés, valamint az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 484. cikkely (1) 

bekezdés előírásai szerint, a természetes személyek és jogi személyek érdekébe létrehozott, egyes 

helyi közszolgálatok működéséért, valamint a település turisztikai népszerűsítéséért, a megyei 

tanácsok jóváhagyhatnak speciális díjakat. A speciális díjaknak az értékét évente határozzák meg, 

az azokból bejött jövedelmeket pedig, teljes egészében a helyi érdekű közszolgálatok 

létrehozásának érdekébe végzett költségek fedezésére, valamint ezen szolgálatok karbantartási és 

működtetési folyó költségek finanszírozására fordítják. 

A fennebbiek értelmében, szükségessé válik, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak 

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

díjszabások jóváhagyására vonatkozó 199/2021. sz. Határozat 7. sz. mellékletének a kiegészítése. 

Megjegyezzük, hogy a Komplexum bérbevételi díjainak az értéke, a 199/2021. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal megállapítottak szintjén marad. 

Ami, a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó feladatköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy a 

Közigazgatási Törvénykönyv 87. cikkely és 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű előírásai szerint, 

megerősítve a (3) bekezdés „c” betűvel, a Maros Megyei Tanács, a megye gazdasági – szociális 

fejlődésére vonatkozó feladatkör gyakorlásakor, meghatároz és jóváhagy díjakat, a törvény szerint, 

ez esetben, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. cikkely előírásai szerint. 

Hasonlóan, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

173. cikkely (1) bekezdés „c” betű szerint, a megyei tanács a megye vagyonának az ügykezelésére 

vonatkozó feladatokat gyakorol, amely értelemben, ugyanannak a jogszabálynak a (4) cikkely „a” 

betű előírásai szerint, meghatározza a megye köztulajdon javainak a bérbeadását. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezet kidolgozásánál, az utólag módosított és 

kiegészített, a jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 

24/2000. sz. Törvény 81-82. cikkelyek előírásait vették figyelembe. 

Figyelembe véve, a közigazgatási okirattervezetnek a normatív jellegét, az 52/2003. sz. Törvény 

által szabályozott döntéshozatal átláthatóságának a biztosításának az érdekébe, szükség van ennek a 

közzétételére a Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán és az intézménynek a 

Marosvásárhely, Győzelemtér 1 sz. alatti székhelyén való kifüggesztésére.  

Ennek értelmébe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási 

döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely (4) bekezdés 

rendelkezései, köteleznek, hogy a közleménynek a közzé tételekor, a közigazgatási hatóság 

meghatározzon legalább 10 naptári napos határidőt a normatív jellegű okirattervezeteknek az 

esetén, amely alatt írott javaslatokat, ajánlatokat vagy véleményeket kapjon. 

Az előbb bemutatott érvek értelmében véleményezzük, hogy a Transilvania Motor Ring 

Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív okiratok módosítására 

vonatkozó határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz, hogy alávethessék az utólagos 
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módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára 

vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásnak. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készített: Szövérfi Gabriella   
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