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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 

5400/27.02.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

KÖZLEMÉNY 

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan 

 

Ma, 2020. február 27.-én, a Maros Megyei Tanács közli, a következő normatív jellegű 

okirattervezetre vonatkozó, nyilvános konzultáció eljárásnak a megnyitását: A Maros megye 2019. 

évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a 

jóváhagyására vonatkozó Határozattervezet. 

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 

 A javasolt normatív jellegű okiratnak az elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási 

beszámolója; 

 A Terület és városrendezési igazgatóságnak a szakjelentése; 

 A Jogügyi Szolgálatnak a jelentése; 

 A határozattervezetnek a melléklete. 

A dokumentáció megtekinthető konzultálható: 

 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, 2020. március 9.-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 – 16 óra között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Javaslatok a Maros megye 2019. 

évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a 

jóváhagyására vonatkozó Határozattervezet megvitatására 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, abba az esetbe, ha ezt egy törvényesen 

létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2020. március 9-ig. 

További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1254-es belső szám vagy 

emailben a situatii_urgenta@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Andreea Baciu. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Delia Belean szolgálatvezető 

Ellenőrizte: Genica Nemeş – Végrehajtó Igazgató 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2020. _______.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, az 5333/27.02.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Terület– és Városrendezési Igazgatóságnak az 5382/27.02.2020. sz. szakjelentését és a Jogügyi és 

Közigazgatási Igazgatóságnak az 5392/27.02.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei HOREA Vészhelyzeti Felügyelőségnek a Maros megye 2019. 

évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a 

jóváhagyásáról szóló átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 4707/20.02.2020. sz. alatt 

iktattak, 

Az utólag módosított és kiegészített, a tűz elleni védelemre vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. 

cikkely a) és c) betű előírásai által előírt feladatköröket gyakorolva, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatalnak 

az áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés f) betű, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az 

optimalizáló intézkedéseinek a jelentését, amely a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe 

van foglalva. 

2. cikkely A jelen határozatot köztudomásra hozzák, Maros megyének a Hivatalos Közlönyében, 

valamint a www.cjmures.ro internetes oldalon és elektromos formátumba közlik a megye helyi 

közigazgatási hatóságaival. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ  

Paul Cosma 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

VÉSZHELYZETI OSZTÁLY 

 

5333/27.02.2020. sz. 

IXB/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A tűz elleni védelem permanens jellegű, nemzeti közérdekű tevékenység, amelyen a törvény szerint 

kötelesek részt venni, úgy a helyi közigazgatásnak a hatóságai, mint az összes természetes és jogi 

személy Maros megyének a területéről. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tűz elleni védelemre vonatkozó, 

307/2006. sz. Törvény szerint, a Megyei Tanácsnak, mint a megyei érdekeltségű helyi közigazgatási 

hatóságnak, a következő fő kötelességei vannak: 

a) jóváhagyja, a megyéhez vagy Bukarest municípiumhoz tartozó, elemzési és kockázat 

lefedési tervet, esetenként, és megállapítja annak az alkalmazásához szükséges forrásokat; 

b) tűz elleni védelmi szabályokat és rendelkezéseket vezet be, a közigazgatási területi 

egységnek a köz- és magán tulajdonára vonatkozóan; 

c) évente elemzi a tűz elleni védelemnek a kapacitását és az azt optimalizáló intézkedésekkel 

kapcsolatba határoz; 

d) a fejlesztési programok alapján, biztosítja, a vízellátó rendszernek, valamint a tűz esetén a 

beavatkozási hozzáférési útvonalaknak, a területrendezési tervekbe való bele foglalását; 

e) a saját költségvetésbe bele foglalja és jóváhagyja, a tűz elleni védelemnek a 

tevékenységeinek és intézkedéseinek a megvalósításához szükséges alapokat; 

f) határoz a törvény szerint, a Fő Felügyelőségnek a bele egyezésével, az önkéntes sürgősségi 

szolgálatoknak a személyzetének, a kiképző és kiértékelő központjainak a létrehozása felett; 

g) szervezésileg, anyagilag és pénzbelileg támogatja a sürgősségi szolgálatoknak, a 

versenyeinek és a Tűzoltók barátai diákköröknek a megszervezését és lebonyolítását; 

h) teljesíti bármely, a törvény által előírt, kötelességét. 

A 2019. évbe, a Megyei Tanács kiutalt 32.000 lejt: a szakmai versenynek a megyei szakaszán 

résztvevő és nyerő önkéntes sürgősségi helyzetek szolgálatainak a szervezésére és díjazására, a tűz 

elleni védelem és oltás terén, a Tűzoltók Barátai és az Életemmel védem az életet versenyeken 

résztvevő diákoknak a díjazására, a „Pompierii Mureşeni” (Maros megyei Tűzoltók) folyóiratnak a 

22. számának a kiadására, a 2019. év szeptemberébe a „Tűzoltók napja” alkalmából, valamint 

prospektusoknak vagy más nyomtatott információknak a kiadására, amelyekkel a lakósság 

tudomására hozzák, a sürgősségi vagy katasztrófa helyzeteket generáló kockázati tényezőket, 



valamint egy sürgősségi helyzetnek a megjelenése vagy keletkezésének esetén a cselekvés 

módjának az ismeretét.  

A HOREA Sürgősségi Felügyelőségnek, a 2019. évi célkitűzései és prioritásai követték a: 

- A megelőző tevékenységeknek az integrálódása az erőfeszítéseknek a globális összességébe, a 

kockázatoknak a megyei szintű ügykezelésének és a biztonsági szintnek a növelésének az 

érdekében, a lakosságnak a felkészítése és nevelése a sürgősségi eseteknek a terén; 

- A sürgősségi esetekre vonatkozó integrált ügykezelésnek a mechanizmusának a javítása; 

- Az intézmény szintjén végzett összes tevékenységnek az alapvető célkitűzése a 2019. évbe, a 

megelőzési és beavatkozási tevékenységeknek a minőségének a javítása, a sürgősségi eseteknek az 

ügykezelésének a terén, a megye állampolgárainak a védelmének és biztonságának a biztosításának 

a céljából; 

- Az intézkedéseknek a folytatása, a tűzbiztonsági engedély nélkül működő, működésbe helyezett 

egységeknek a számának a csökkentésének érdekébe és a felügyelőségnek a személyzetének a 

kapacitásának a javítása, a tűzmegelőzési normáktól való eltéréseknek és szabálytalanságoknak az 

azonosításának az érdekébe; 

- A közösségek rugalmassági kapacitásának a növelése, az azonosított kockázatoknak a 

korrelációjával, a kockázatoknak a tudatosítása a lakosság soraiban és a védelem kapacitásának a 

javítása, a tűzeseteknek vagy más vészhelyzetek áldozatainak a számának a csökkentésének az 

érdekébe; 

- A megelőző informálási módoknak és eszközöknek a változatossá tétele, terepen végzett 

tevékenységekkel, minél közelebb a lakóssággal és a helyi közösségekkel; 

- A támogató intézményekkel való együttműködés, a felkészülési szintnek a növelésének és a 

kockázatos létesítményeknél, a vészhelyzetre a megfelelő válasznak a biztosításának az érdekébe; 

- A felügyelőség személyzetének a szabványainak és munka folyamatainak a fejlesztése, a 

megelőzési tevékenységnek az egységes megközelítésének az érdekébe; 

- Az illetékességi övezetben, a permanens kockázatok azonosításának és értékelésének az érdekébe, 

egyes sürgősségi eseteknek a megjelenésének, valamint a lakosságnak a felkészítésének az 

érdekébe, egy sürgősségi esetnek a jellegzetes szabályainak és intézkedéseinek az ismeretének az 

értelmébe, felléptek a helyi közigazgatás, közintézmények, a gazdasági egységeknek a vezetői, a 

tűzvédelmi műszaki személyzet és a polgári védelmi felügyelők mellett, a torvényes előírásoknak 

az alkalmazásának az érdekébe, amelyek szabályozzák, a tűzelleni/katasztrófa elleni tevékenységet 

és a felelősségi övezetben a lakosságnak és az anyagi javaknak a védelmi szintjének a növeléséhez 

szükséges intézkedéseknek a meghatározását; 

- Az intézmények közötti, a helyi, megyei hatóságok közötti együttműködésnek a folytatása és 

fejlesztése, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése olyan országokkal, amelyeknek 

hagyományuk van a sürgősségi helyzeteknek az ügykezelésébe; 

A Maros megyei, tűzesetek elleni védelemnek, a kapacitásának az optimalizálási intézkedései a 

2020. évre követik: 

- Az önkéntes szolgálatoknak a támogatása, a működéshez szükséges véleményezések 

beszerzésének az érdekébe, jogi és adminisztratív támogatással, azoknak a közigazgatási területi 



egységeknek, amelyeknek nincsen vészhelyzeti önkéntes szolgálat vezetői tisztségük a 

tisztségjegyzékükbe, azoknak a módosításuknak az érdekébe; 

- A felügyelőségnek a személyzetének a felkészítése, a beavatkozási járműveknek, az offenzív 

vezetésének és defenzív vezetésének a terén; 

- A megye összes településeinek a helyi tanácsának és polgármesteri hivatalainak a bevonása, az 

önkéntes szolgálatoknak felszerelésekkel és beavatkozási technikákkal való felszerelésének az 

érdekébe; 

- Az eljárásoknak a megtétele, az önkéntes szolgálatoknak az önkéntes személyzeteinek, a 

kedvezményeinek, a biztosításának az érdekébe és a törvény betartásával, a nekik járó jogoknak a 

kiutalása; 

- A haszongépjárművel felszerelt, önkéntes vészhelyzeti szolgálatoknak az üzemképessé tétele, 

megfelelő szakszemélyzetnek az alkalmazásával; 

- A helyi tanácsok és a polgármesteri hivataloknak részéről, az erőfeszítéseiknek a növelése, a nekik 

alárendelt intézmények által, a tűzvédelmi engedélyeknek a beszerzésének az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra, a Maros megye 2019. évi 

tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezetet. 

 

            

 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

VÉSZHELYZETI OSZTÁLY 

 

5382/27.02.2020. sz. 

IXB/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A tűz elleni védelem permanens jellegű, nemzeti közérdekű tevékenység, amelyen a törvény szerint 

kötelesek részt venni, úgy a helyi közigazgatásnak a hatóságai, mint az összes természetes és jogi 

személy Maros megyének a területéről. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tűz elleni védelemre vonatkozó, 

307/2006. sz. Törvény szerint, a Megyei Tanácsnak, mint a megyei érdekeltségű helyi közigazgatási 

hatóságnak, a következő fő kötelességei vannak: 

a) jóváhagyja, a megyéhez vagy Bukarest municípiumhoz tartozó, elemzési és kockázat 

lefedési tervet, esetenként, és megállapítja annak az alkalmazásához szükséges forrásokat; 

b) tűz elleni védelmi szabályokat és rendelkezéseket vezet be, a közigazgatási területi 

egységnek a köz- és magán tulajdonára vonatkozóan; 

c) évente elemzi a tűz elleni védelemnek a kapacitását és az azt optimalizáló intézkedésekkel 

kapcsolatba határoz; 

d) a fejlesztési programok alapján, biztosítja, a vízellátó rendszernek, valamint a tűz esetén a 

beavatkozási hozzáférési útvonalaknak, a területrendezési tervekbe való bele foglalását; 

e) a saját költségvetésbe bele foglalja és jóváhagyja, a tűz elleni védelemnek a 

tevékenységeinek és intézkedéseinek a megvalósításához szükséges alapokat; 

f) határoz a törvény szerint, a Fő Felügyelőségnek a bele egyezésével, az önkéntes sürgősségi 

szolgálatoknak a személyzetének, a kiképző és kiértékelő központjainak a létrehozása felett; 

g) szervezésileg, anyagilag és pénzbelileg támogatja a sürgősségi szolgálatoknak, a 

versenyeinek és a Tűzoltók barátai diákköröknek a megszervezését és lebonyolítását; 

h) teljesíti bármely, a törvény által előírt, kötelességét. 

A 2019. évbe, a Megyei Tanács kiutalt 32.000 lejt: a szakmai versenynek a megyei szakaszán 

résztvevő és nyerő önkéntes sürgősségi helyzetek szolgálatainak a szervezésére és díjazására, a tűz 

elleni védelem és oltás terén, a Tűzoltók Barátai és az Életemmel védem az életet versenyeken 

résztvevő diákoknak a díjazására, a „Pompierii Mureşeni” (Maros megyei Tűzoltók) folyóiratnak a 

22. számának a kiadására, a 2019. év szeptemberébe a „Tűzoltók napja” alkalmából, valamint 

prospektusoknak vagy más nyomtatott információknak a kiadására, amelyekkel a lakósság 

tudomására hozzák, a sürgősségi vagy katasztrófa helyzeteket generáló kockázati tényezőket, 



valamint egy sürgősségi helyzetnek a megjelenése vagy keletkezésének esetén a cselekvés 

módjának az ismeretét.  

A HOREA Sürgősségi Felügyelőségnek, a 2019. évi célkitűzései és prioritásai követték a: 

- A megelőző tevékenységeknek az integrálódása az erőfeszítéseknek a globális összességébe, a 

kockázatoknak a megyei szintű ügykezelésének és a biztonsági szintnek a növelésének az 

érdekében, a lakosságnak a felkészítése és nevelése a sürgősségi eseteknek a terén; 

- A sürgősségi esetekre vonatkozó integrált ügykezelésnek a mechanizmusának a javítása; 

- Az intézmény szintjén végzett összes tevékenységnek az alapvető célkitűzése a 2019. évbe, a 

megelőzési és beavatkozási tevékenységeknek a minőségének a javítása, a sürgősségi eseteknek az 

ügykezelésének a terén, a megye állampolgárainak a védelmének és biztonságának a biztosításának 

a céljából; 

- Az intézkedéseknek a folytatása, a tűzbiztonsági engedély nélkül működő, működésbe helyezett 

egységeknek a számának a csökkentésének érdekébe és a felügyelőségnek a személyzetének a 

kapacitásának a javítása, a tűzmegelőzési normáktól való eltéréseknek és szabálytalanságoknak az 

azonosításának az érdekébe; 

- A közösségek rugalmassági kapacitásának a növelése, az azonosított kockázatoknak a 

korrelációjával, a kockázatoknak a tudatosítása a lakosság soraiban és a védelem kapacitásának a 

javítása, a tűzeseteknek vagy más vészhelyzetek áldozatainak a számának a csökkentésének az 

érdekébe; 

- A megelőző informálási módoknak és eszközöknek a változatossá tétele, terepen végzett 

tevékenységekkel, minél közelebb a lakóssággal és a helyi közösségekkel; 

- A támogató intézményekkel való együttműködés, a felkészülési szintnek a növelésének és a 

kockázatos létesítményeknél, a vészhelyzetre a megfelelő válasznak a biztosításának az érdekébe; 

- A felügyelőség személyzetének a szabványainak és munka folyamatainak a fejlesztése, a 

megelőzési tevékenységnek az egységes megközelítésének az érdekébe; 

- Az illetékességi övezetben, a permanens kockázatok azonosításának és értékelésének az érdekébe, 

egyes sürgősségi eseteknek a megjelenésének, valamint a lakosságnak a felkészítésének az 

érdekébe, egy sürgősségi esetnek a jellegzetes szabályainak és intézkedéseinek az ismeretének az 

értelmébe, felléptek a helyi közigazgatás, közintézmények, a gazdasági egységeknek a vezetői, a 

tűzvédelmi műszaki személyzet és a polgári védelmi felügyelők mellett, a torvényes előírásoknak 

az alkalmazásának az érdekébe, amelyek szabályozzák, a tűzelleni/katasztrófa elleni tevékenységet 

és a felelősségi övezetben a lakosságnak és az anyagi javaknak a védelmi szintjének a növeléséhez 

szükséges intézkedéseknek a meghatározását; 

- Az intézmények közötti, a helyi, megyei hatóságok közötti együttműködésnek a folytatása és 

fejlesztése, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése olyan országokkal, amelyeknek 

hagyományuk van a sürgősségi helyzeteknek az ügykezelésébe; 

A Maros megyei, tűzesetek elleni védelemnek, a kapacitásának az optimalizálási intézkedései a 

2020. évre követik: 

- Az önkéntes szolgálatoknak a támogatása, a működéshez szükséges véleményezések 

beszerzésének az érdekébe, jogi és adminisztratív támogatással, azoknak a közigazgatási területi 



egységeknek, amelyeknek nincsen vészhelyzeti önkéntes szolgálat vezetői tisztségük a 

tisztségjegyzékükbe, azoknak a módosításuknak az érdekébe; 

- A felügyelőségnek a személyzetének a felkészítése, a beavatkozási járműveknek, az offenzív 

vezetésének és defenzív vezetésének a terén; 

- A megye összes településeinek a helyi tanácsának és polgármesteri hivatalainak a bevonása, az 

önkéntes szolgálatoknak felszerelésekkel és beavatkozási technikákkal való felszerelésének az 

érdekébe; 

- Az eljárásoknak a megtétele, az önkéntes szolgálatoknak az önkéntes személyzeteinek, a 

kedvezményeinek, a biztosításának az érdekébe és a törvény betartásával, a nekik járó jogoknak a 

kiutalása; 

- A haszongépjárművel felszerelt, önkéntes vészhelyzeti szolgálatoknak az üzemképessé tétele, 

megfelelő szakszemélyzetnek az alkalmazásával; 

- A helyi tanácsok és a polgármesteri hivataloknak részéről, az erőfeszítéseiknek a növelése, a nekik 

alárendelt intézmények által, a tűzvédelmi engedélyeknek a beszerzésének az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, a Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét 

elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyásáról szóló 

határozattervezetet, alá lehet vetni jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

FŐÉPÍTÉSZ 

Adina Gabriela Popescu építész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Baciu Andreea 

Ellenőrizte: Platon Cătălin, szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

5392/27.02.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 5333/27.02.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóval 

kezdeményezett határozattervezetet és a Terület- és Városrendezési Igazgatóság, Véleményező, 

Engedélyező és Ellenőrző Szolgálat, Vészhelyzeti Osztály 5382/27.02.2020. sz. Szakjelentéséből 

levontakat mérlegelve, 

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, elkészítettük ezt a jelentést, amelyben a következőket határozzuk 

meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, a tűzvédelemre vonatkozó 

307/2006. sz. Törvény 15. cikkely, „a” és „c” betű, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. 

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

173. cikkely (1) bekezdés „f” betű előírásai. 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 173. 

cikkely (1) bekezdés „f” betű előírásai szerint, az utólag módosított és kiegészített, a tűzvédelemre 

vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. cikkely, „a” és „c” betű által előírt feladatköröket gyakorolva, 

a megyei tanács köteles jóváhagyni a megyére vonatkozó kockázatelemzési és –lefedési tervet, az 

alkalmazásához szükséges forrásoknak a meghatározásával, illetve a tűzelleni védelemnek a 

kapacitásának az elemzését, meghatározva az optimalizálási intézkedéseit. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével megerősítve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

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 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

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 10 naptári napos határidőt a normatív jellegű okirattervezeteknek az esetén, írott 

javaslatokat, ajánlatokat vagy véleményeket kapjon. 

Az előbb bemutatott érvek értelmében véleményezzük, hogy a Maros megye 2019. évi tűzvédelmi 

képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz hogy alá lehessen vetni, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal 

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

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas, Szolgálatvezető 


	anunt incendii_HU
	Normativ capacitate PSI_HU
	Referat de aprobare_HU
	raport de specialitate 2020_HU
	Normativ capacitate PSI rap jur_HU

