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2020. február 20.-i 

26. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének, Alexandru Cîmpeanu úrnak, a 3969/13.02.2020. 

sz. Jóváhagyási beszámolóját, a Terület és Városrendezési Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. 

sz. Törvény 37. cikkely előírásaira, és a terület és városrendezésre és a városrendezési 

dokumentációk aktualizálására vonatkozó 350/2001. sz. Törvény alkalmazási metodológiai 

normáinak a jóváhagyásáról szóló 233/2016. sz. Rendelet 26. cikkely előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, illetve a 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Terület és városrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozó 

2018.08.30.-i 103. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete, a következőképpen lesz 

módosítva és kiegészítve: 

1. A 2. cikkely (1) bekezdés után beiktatnak két új bekezdést a (2) és (3) bekezdéseket, a következő 

tartalommal: 

„(2) Elemzi a Közlekedési bizottsággal/Közlekedésbiztonsági és forgalomfolyamatosító bizottsággal 

közös ülésen, a törvény szerint, a Városi mobilitási tervet. 

(3) Biztosítja a szaktanácsadást a főépítész részére, az általános városrendezési tervnek az 

aktualizálási eljárásának az indítványozásának az érdekébe vagy az érvényes dokumentációnak az 

érvényességének a meghosszabbításának az érdekébe.” 

2. A 7. cikkely (2) bekezdés első tézis után beiktatják a második tézist, amelynek a következő lesz a 

tartalma: 

„(2) […] Hasonló feltételek mellett, hogyha a dokumentációkat, a Bizottság ülésezése előtt vagy 

után 48 órás határidőn belül megküldték, a Megyei Tanácsnak az Elnöke jóváhagyhatja egy 

rendkívüli ülésnek az összehívását legkésőbb a hónap utolsó előtti szerdájára.” 
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3. A 8. cikkely (1) bekezdés módosul és a következő lesz a tartalma: 

„8. cikkely (1) A Bizottság tagjainak és meghívottaknak az összehívását a Bizottság titkársága 

biztosítja, legkevesebb 5 munkanappal az ülésnek a megtartásának a dátuma előtt, a 

meghívónak/összehívónak, az összegző lapnak és a napirendnek a megküldésével a Bizottságnak a 

tagjainak a részére, e-mailben vagy faxon.” 

4. A 8. cikkely (1) bekezdés után beiktatnak egy új bekezdést, a (2) bekezdést a következő 

tartalommal: 

 „(2) A Bizottság munkálatainak a megbeszéléseit a titkársága biztosítja.” 

5. A 12. cikkely az (1) bekezdés első két tézisei után beiktatják a harmadik tézist, amelynek a 

következő a tartalma: 

„12. cikkely (1) […] A jegyzőkönyv, összegzően tartalmazza, a Bizottság tagjainak, a meghívottak, 

a Terület és Városrendezési Igazgatóság tisztviselőinek és a főépítész vagy annak a helyettesének, a 

felszólalásait.” 

6. A 12. cikkely (3) bekezdés után beiktatnak egy új bekezdést a 4 bekezdést, amelynek a 

következő lesz a tartalma: 

„(4) A Bizottságnak a konzultálásával, a főépítész által kiadott véleményezések, a tagoknak a 

tudomására hozzák a kiadás dátuma után összehívott első gyűlésen.” 

7. A 14. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

„14. cikkely (1) A Bizottságnak a munkálatait, annak a titkársága készíti elő, a Terület és 

Városrendezési Igazgatóság köztisztviselőinek a támogatásával. Ők kidolgozzák a napirenden levő 

összes dokumentációnak az összegző lapját és a jegyzőkönyvét. 

(2) A dolgozatoknak/dokumentációknak a bemutatását a Terület és Városrendezési Igazgatóság 

azon köztisztviselői végzik, akiknek ki voltak osztva, a Bizottság elemzésének alávetett projektekre 

vonatkozó akták. 

(3) A bemutatás után, szót kapnak a Bizottságnak a tagjai, akik pontosításokat kérhetnek, 

észrevételekkel és javaslatokkal jöhetnek vagy módosításokat javasolhatnak. 

(4) A gyűlés befejezése után, a Bizottság tagjai aláírják, a Bizottság titkárságát biztosító személy 

által elkészített jegyzőkönyveket. 

(5) Az összegző lapnak és a jegyzőkönyvnek a formátuma, a jelen Szabályzat szerves részét képező 

mellékletben találhatóéval megegyező. 

(6) A jegyzőkönyveket rögtön a főépítész részére bocsátják, a döntés meghozatalának és a 

véleményezés hatékony kibocsátásának az érdekébe.” 

8. Létrehozzák a Maros Megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és 

Működési Szabályzatának a mellékletét, az 1. sz. melléklet szerint. 

II. cikkely A Maros Megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és 

Működési Szabályzata magába foglalva a jelen határozattal végzett módosításokat, a 2. sz. 

mellékletben található meg. 

III. cikkely Az 1 és 2 sz. mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 
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IV. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Terület és Városrendezési 

Igazgatóságának, valamint a Maros Megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a 

tagjainak, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

3969/13.02.2020. sz. 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottság, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak 

a szintjén hoztak létre, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 

350/2011. sz. Törvény 37. cikkely alapján, egy konzultatív szerv, elemzési műszaki szakértői 

véleményezési és konzultáló feladatkörrel, amely biztosítja a főépítésznek a véleményezésének a 

műszaki megalapozását és a Maros Megyei Tanács Elnökének az irányítása alatt van. 

Ez a bizottság, műszaki szempontból megalapozza a főépítésznek a véleményezésének a 

kibocsátását, a terület és városrendezési dokumentációnak a kiadásának érdekébe, beleértve a 

megalapozó tanulmányokért vagy az előzetes kutatásokért, a Maros Megyei Tanácsnak a 

véleményezési feladatkörének értelmében. 

A Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatát, 

valamint annak az összetételét, a 350/2001. sz. Törvény szerint, a megyei tanács hagyja jóvá, a 

megyei tanács elnökének a javaslatára. 

A Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatát és az 

összetételét a Maros Megyei Tanácsnak a 2011.03.24.-i 38. sz. Határozatával hagyták jóvá. A 2018. 

augusztus 30.-i 103. sz. Határozattal, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta a Terület és 

Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítását, 

illetve a bizottságnak az összetételének az aktualizálását, amelyek megtalálhatók a határozatnak az 

1. sz. és 2. sz. mellékleteiben. 

Ezeknek a módosításoknak az elfogadásának a dátumától mostanáig, a bizottságnak a működési 

tevékenysége nyilvánvalóvá tette egyes aspektusoknak a javításának a szükségességét, úgy a 

Bizottságnak a munkálatainak az előkészítésének a szempontjából, a döntéshozatal folyamatának a 

hatékonyságának a biztosításának az érdekébe, mint a tagoknak, a megye főépítésze által hozott 

döntésekre vonatkozó informálásának a szempontjából, döntések, amelyeknek a megalapozásához 

hozzájárultak a Bizottságnak a tagjai. Hasonlóan, szükségesnek tartjuk a Bizottságnak a rendkívüli 

üléseinek az összehívásának és megszervezésének az hipotézisének a szabályozását, amely 

hipotézis nincs a jelenlegi szabályzatba foglalva, de megjelent mint szükséges része a folyó 

tevékenységnek. 

Összegezve, az általunk javasolt módosítások és kiegészítések, amelyek a Szabályzatban lesznek 

végezve, a jelen jóváhagyási beszámolónak a mellékletében vannak bemutatva. 

A törvényhozási technikai normák szempontjából, a beavatkozást a Maros Megyei Tanácsnak a 

103/2018. sz. Határozatának az 1. sz. mellékletén szükséges elvégezni, módosítással és 
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kiegészítéssel. Úgy a módosítások, mint a kiegészítések a határozatnak a törzsébe lesznek foglalva, 

a Szabályzatnak az aktualizált tartalmának az érdekébe pedig, mint jóváhagyott munkaeszköz, úgy 

gondoljuk, hogy hasznos lenne a formájának az elfogadása, magába foglalva a jelen javaslattal 

hozott módosításokat, hogyha az jóvá lesz hagyva. 

A fennebbiek értelmében, az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. és 182. cikkely rendelkezései alapján, 

beterjesztjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 
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