
 
 

R O M ÁN I A          
Maros megye 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  
 
 

 
2021. július 29-i 

243-as számú határozat 
 
 
 

a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum területén levő sportpályákra való ingyenes belépés 
jóváhagyására 

 
 
 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  
 
 
Figyelembe véve: 

a) A Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága révén a Polgármester 
indítványozta 2021.05.24-i 1022. számú Jóváhagyási referátumot, a Maros Szabadidő- és 
Sportkomplexum területén levő sportpályákra való ingyenes belépés jóváhagyására,  

b) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 
jelentését,  

c) A Gazdasági Igazgatóság 39.001/27.05.2021. számú, A Jogi, Közigazgatási Bírósági és 
Helyi Közigazgatási Igazgatóság 40.522/02.06.2021. számú szakjelentését,   
 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 
• A 283/2003 sz. kormányhatározat 1. melléklete I. paragrafusa 1. és 2. pontja,  
• a jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000. 

számú törvény 80. és 81. cikkelyei, újraközölve,  
• közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 52/2003 számú törvény 

7. cikkelye (1) és (2) cikkelye, 
• a helyi érdekű köz- és magánterületek adminisztrálási közszolgálatainak szervezésére és 

működésére vonatkozó 71/2002-es számú kormányrendelet 3. cikkelye (1) bekezdése 
„b”, „c” és „l” betűi,  
 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 
cikkelye (1) bekezdése, (7) bekezdése „f” betűje, (14) bekezdése, a 136. cikkelye (10) bekezdése, a 139. 
cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” 
betűje előírásai alapján – az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

 
 

 
Elhatározza: 

 
 1. cikkely: Jóváhagyják a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum területén levő sportpályákra 
való ingyenes belépést, az alábbi program szerint:  

1. Lábtenisz-, kosárlabda-, strandröplabda- és fitneszpályák: hétfő–péntek 16–19 óra között.  
2. Kis futballpálya (old boys): csütörtök 19–21, szombat 13–21 és vasárnap 8–15 óra között, 

minifutball-bajnokságokra. 



 
 

3. Nagy futballpálya: csütörtök 19–21, vasárnap 8–15 óra között, minifutball-bajnokságokra. 
 
2. cikkely: A lábtenisz-, kosárlabda-, strandröplabda- és fitneszpályák ingyenes használatára 

vonatkozó kérelmeket a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum igazgatóságán nyújtják be, a hozzáférés 
a kérések sorrendjében történik.  

 
 3. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 
Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága révén.  
 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 
kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. számú 
közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot benyújtják 
Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 

 
5. cikkely: Jelen határozatot közlik: 
-a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósággal  
- a Gazdasági Igazgatósággal. 
 

 
 
 

Üléselnök 
Kelemen Atilla-Márton 

 
Ellenjegyzi,  
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  
Bâta Anca Voichiţa 
 
 
 
 
(A határozatot 18 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


