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Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

 

2021. március 25-i 

92-es számú határozat 

 

 

a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum keretében lebonyolított minifutball-

bajnokságok megszervezésének jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a)  Szabó Péter és Kelemen Attila-Márton helyi tanácsosok 2021. január 21-i 4796 számú 

Jóváhagyási referátumát, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum keretében lebonyolított 

minifutball-bajnokságok megszervezésének jóváhagyására vonatkozóan,  

b) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését, 

c) A szakapparátus keretében működő szakrészlegek szakjelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

•  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „e” betűje, a (9) bekezdése „a” 

betűje, 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 keretében lebonyolított 

minifutball-bajnokságok megszervezését, a Kommunikációs, Oktatási, Kulturális és 

Sportintézet Egyesület által.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják a pályabérlési díjak fizetése alóli felmentést, valamint a 

játékosoknak a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum területére a játék ideje alatt történő 

bejárását, a szervezők által kibocsátott minifutball-igazolványok alapján, amelyeket a 

2020.04.30-i 62-es számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá. 

 

3. cikkely: A bajnokságokat a jelen határozat 1-es mellékletében megállapított feltételek 

között szervezik.  

 

4. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum és a Gazdasági 

Igazgatóság révén.  

 

5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 



közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 

6. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Maros Szabadidő- és Sportkomplexum, 

- Marosvásárhely Megyei Jogú Város keretében működő Gazdasági 

Igazgatóság, 

- Szabó Péter városi tanácsos, 

- Kelemen Attila-Márton városi tanácsos. 

 

                                                                                                                                                                                                                               

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 17 „igen” és 2 „nem” szavazattal fogadták el)  

 

 

 

 

         1-es számú melléklet 

 

Maros Szabadidő- és Sportkomplexum kötelezettségei 

 

- Szombaton 13-21 óra között bocsássa rendelkezésre a kispályát, és vasárnap 8-15 óra 

között a nagy- és kispályát,  

- Csütörtökön 19-21 óra között bocsássa rendelkezésre a pályákat abban az esetben, ha 

elhalasztják, és újra kell játszani a meccseket,  

- Bocsássa rendelkezésre a 4 öltözőt.  

- Időben jelezze, hogy a bajnokságok lebonyolításával megegyező időben szándékozik 

versenyt szervezni, annak érdekében, hogy értesíteni tudják a bajnokságokon résztvevő 

játékosokat. 

 

A szervező kötelezettségei 

 

- Biztosítsa a bajnokságok jó lebonyolítását. 

- Tervezze be a bajnokságok meccseit, s értesítse a Víkend komplexum vezetőségét a 

lebonyolítás időszakáról, valamint a programban váratlanul bekövetkezett 

változásokról.  

- Tartsa tiszteletben a bajnokság szabályzatát, valamint alkalmazza a szabályzatot a 

játékosok/csapatok által elkövetett szabályszegések esetén.  

- Biztosítsa a bírói és megfigyelői csapatot.  

- Biztosítsa az orvosi csomagot a bajnokság ideje alatt.  

- Hatékonyan működjön együtt a polgármesteri hivatal képviselőivel, valamint a Víkend 

komplexumot vezetőkkel.   

- Szigorúan tartsa tiszteletben az egészségügyi előírásokat abban az esetben, ha a 

bajnokságot a Közegészségügyi Igazgatóság részéről érkező szigorításokkal 

újrarendezik. 

 

A Covid-19 terjedésének megfékezésére irányuló intézkedések a minifutball-bajnokság ideje 

alatt 

 



- Távolságtartás a személyek között.  

- Kerülni a gyakran megérintett felületek érintését.  

- Egyéni felszerelés használata. Ezek magukba foglalják a labdákat, védőfelszereléseket, 

arcmaszkot, vizes palackokat, kézfertőtlenítőket és törülközőket.  

- A játékosok a futballpályára lépés előtt, valamint a közös felszerelések érintése után 

mossanak kezet.  

- A bírók és a megfigyelők állandó jelleggel viseljenek arcmaszkot.  

- A játékosok érkezéskor, valamint bemelegítéskor, csökkent intenzitású gyakorlatok és 

tevékenységek végzése idején, valamint a futballpálya szélén való gyülekezéskor 

viseljenek arcmaszkot.   


