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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

64. számú HATÁROZAT 
2016. április 21-i 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei 
közérdekű program jóváhagyására és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei 
„Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció 

bevezetésére vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 
Látva a Gazdasági Igazgatóság 7.907/14.04.2016. sz. indokolását, a Maros Megyei 
„Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség 5376/23.03.2016. sz. átiratát, valamint 
a szakbizottságok véleményezését,  
Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi 
közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének e) és f) betüjének és a 
97. cikkelyének alapján, 

 

határozza: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az 1 Mellékletbe foglalt „A beavatkozási struktúrák 
operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű programot. 
2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködést az 1. cikkelyben 
említett program kivitelezésében, a 2. sz. Mellékletbe foglalt együttműködési 
egyezmény szerint. 
3. cikkely Az 1 és 2 Mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 
4. cikkely (1) A Maros Megyei Tanács által a program keretében folytatott 
tevékenységek finanszírozása a költségvetés 87.02.50 fejezetének 20.30.30 
tételéből történik. 
(2) A 2016 évi bevételi és kiadási költségvetésből kiutalják a 301.000 lejes 
összeget. 
5. cikkely Felhatalmazzák a Maros Megyei Tanács Elnökét - Ciprian Dobre urat, 
hogy aláírja a 2. cikkelyben említett együttműködési egyezményt. 
6. cikkely Jelen határozat leközlésre kerül a Maros Megyei „Horea” 
Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek és a Gazdasági Igazgatóságnak, amelyek 
felelnek a végrehajtásáért. 
 

 

 

 
ELNÖK                              Ellenjegyzi 
Ciprian Dobre                                                                                    TITKÁR 
                                                      Paul Cosma     
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 7907/18.04.2016 sz. 
VII/8/14 akta 
 

INDOKOLÁS 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei 
közérdekű program jóváhagyására és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei 
„Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció 

bevezetésére vonatkozóan 

 

A specifikus hatáskörük gyakorlásában ami az illetékességi körükben a 
beavatkozások hatásosságának a növelését tekinti, a tűzmegelőző 
tevékenységeknek, valamint a megyei szinten való beavatkozások vezetési és 
irányítási tevékenységek javításának is, valamint a beavatkozási csapatok 
operatív és szakértő beavatkozáshoz szükséges források biztosításának is, a Maros 
Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség kezdeményezte  „A 
beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” programot. 

 

Az 5376/24.03.2016. számú átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál iktattak, 
a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség előterjesztette 
jóváhagyásra és bevezetésre a fent említett programot, amelyet csatolták a 
kéréshez. 

 

A program költségvetésének összege 791.500 lej, amiből a Maros Megyei „Horea” 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség hozzájárulása 490.500 lej, a Maros Megyei 
Tanácsé pedig 301.000 lej, összegek, amelyeket specifikus berendezések és 
felszerelések beszerzésére fogják használni, a megyei szinten való beavatkozások 
vezetési és irányítási tevékenységek javításának érdekébe. 

Megjegyezzük, hogy ez a program április hónapjában fog indulni és 2016. 
november hónapjában fog végződni, következik, hogy a megyei közhatóság a 
2016-os bevételi és kiadási költségvetésből kirendelje a 301.000 lejes összeget. 

 

Az újra közölt 2001. évi 215. számú Helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 
(1) bekezdésének e és f betűjét összevetve a (6) bekezdés a betűjével, amely 
szerint, az intézmények közötti együttműködési hatáskörük gyakorlásában, a 
megyei tanácsok más jogi személyekkel köthetnek együttműködési egyezményt, 
közös tevékenységek finanszírozására és rendezésére, javasoljuk jóváhagyni „A 
beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű 
program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség közötti együttműködési konvenció bevezetésére vonatkozóan, a 
mellékelt határozat tervezet szerint 
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ELNÖK 

Ciprian Dobre 

IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 



MELLÉKLET „A BEAVATKOZÁSI STRUKTÚRÁK OPERATIVITÁSA A POLGÁROK VÉDELMÉBE” PROGRAMHOZ 

CÉLKITŰZÉS Tevékenység/Cselekvés Felelős Határidő Értékelési mutatók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. A 

beavatkozások 
hatásosságának 
a növelése az 
illetékességi 
körükben 

 

1. Munka pontok nyitása az UAT-nál a beavatkozási 
struktúrák válaszidejének a csökkentésének az 
érdekében az egységen belül. 

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Beazonosított egységek száma  

2. Az I.S.U. „Horea” Maros felszereléséből kivont vagy 
a külföldi partnerek által adományozott/ 
szponzorozott speciális járművekkel felszerelt 
közigazgatási területi egységek számának a növelése.  

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Különleges járművekkel 
felszerelt U.A.T. száma  

3. A SVSU ellátása személyzettel, amely biztosítja a 
folytonosságot a beavatkozásoknál. 

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

A S.V.S.U.- I.S.U. közös 
beavatkozásainak a száma 

4.  Az I.S.U. „Horea” Maros jármű parkjának, 
gépjárműinek a javítása (beleértve a műszaki 
ellenőrzést), a műszaki műhelybe egy elevátor 
beszerzésével   

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

A beavatkozási különleges 
járművek megfelelő működési 
standardon való tartása; A 
beavatkozásra való érkezési 
idő csökkentése. A javított és 
elvégzett műszakis mentők és 
gépkocsik száma. 

5. A nehezen elérhető vidékek veszély tényezőinek a 
beazonosítása (nehezen járható utak, a beavatkozó 
speciális gépjárművek számára alulméretezett/ 
túlméretezett hidak/átfolyók) és ezek bejegyzése a 
specifikus Operatív lapjára a helységnek, ezeken a 
vidékeken beavatkozni tudó beavatkozási technika 
kiemelésével.   

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

A beavatkozások száma a 
nehezen elérhető vidékeken; 
A használt beavatkozási 
technika  
 

6. Szaktámogatás nyújtása a S.V.S.U. részére, a 
megelőzés végrehajtásának az érdekében, amelyek 
kiemeljék a kockázati tényezőket U.A.T.-ban 

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Az azonosított kockázati 
tényezők/szabálytalanságok 
száma  

7. Egy sűrített levegős palack feltöltő kompresszor 
beszerzése  

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

A beavatkozásokhoz szükséges 
feltöltött sűrített levegős 
palackok száma. 

                 
 
 
 

II. A megyei 

1. Informatikai infrastruktúra biztosítása, amely 
biztosítja a támogatást az intervenciós csapatok és a 
támogató szervek menedzseléséhez és vezetés 
szükséges applikációk és szolgáltatások kivitelezését.  

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Az informatikai applikáció 
segítségével vezetett és 
koordinált beavatkozások 
száma. 

2. Egy informatikai megoldás biztosítása, amely 
magába foglaljon megoldásokat a másolásra, scan, fax 
az intézményeknek/struktúráknak/gazdasági 

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Az informatikai applikáció 
segítségével vezetett és 
koordinált beavatkozások 



szinten való 
beavatkozások 
vezetési és 
irányítási 
tevékenységek 
javításának  

  

egységeknek küldésére/fogadására a dokumentumok 
terjesztésének érdekébe a riasztási/közlési folyamat 
szerint, nagy sebességű nyomtatás és hálózati 
lehetőséggel. 
 

száma. 

3. Az operativitás fokának a növelése a beavatkozás 
előkészítésének a dokumentumaihoz való hozzáférés 
tekintetében a hordozható informatikai eszközök 
használatával. 

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Az informatikai applikáció 
segítségével vezetett és 
koordinált beavatkozások 
száma. 

 
 
 
 
 
 
 
III. A tűzmegelőző 
tevékenység 
hatékonyságának 
a növelése  

1. Terepre való kiszállások számának a növelése, a 
tervezetteken kívül, a PSI normák áthágásának, az 
észrevételeinek a megoldásáért.  

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Összóraszám  

2. Egyes informatikai megoldások beazonosítása és 
kivitelezése az intézmények közötti autonómia 
biztosításának érdekében az intézményekkel és a 
gazdasági egységekkel kapcsolatban az ellenőrző és 
megelőző tevékenységek keretében, amelyeket az 
intézmény alkalmazottai végeznek. 

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Ellenőrzési jegyzőkönyvek és 
lakósági megelőzési 
felvilágosítások száma.  

3. Periodikus elemzések összeállítása a megelőzési 
vonalon a valós helyzet megismerésének a céljából a 
PSI normák áthágásának tekintetében az 
intézmények/ gazdasági egységek által. A 
következtetések közlése a beavatkozó szervekkel.  

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Elvégzett elemzések és 
ezeknek a minősége  

4. Egy statisztika kivitelezése az építkezések 
befejezése utáni engedélyezett és nem engedélyezett 
célkitűzések tekintetében a megfelelő intézkedések 
meghozatala érdekébe. 

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Elvégzett elemzések és 
ezeknek a minősége 

5. A sürgősségi hívás hatékonyságának a 
népszerűsítése a falusi környezetbe a D.I.A.U. 1112-n 
keresztül, ennek a hívásáért sürgősségi esemény 
keletkezésének esetére. 

I.S.U. „Horea” 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

A megvalósított népszerűsítési 
tevékenységek száma Hívások 
száma a sürgősségi 
eseményekre  

6. Szórólapok, folyóiratok és csomagok kivitelezése és 
a megelőző tevékenységek népszerűsítése kockázat 
típusonként valamint a sürgősségi helyzet 
kialakulásának a következményei. 

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

A megelőző tevékenységek 
száma Résztvevők száma  
 



 
 

7. A fiatalok képességeinek a fejlesztése a viselkedési 
módjukkal kapcsolatban sürgősségi helyzetek 
kialakulásának az esetében (A tűzoltók barátai, Az 
életemmel védem az életet)  

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

Az elvégzett körök száma  

8. A profi szolgálatok SVSU és SPSU professzionális 
versenyeinek a megszervezése és kivitelezése  

I.S.U. „Horea” 
Maros/ C.J. 
Maros 

2016 Április– 2016 
November 

A megrendezett versenyek 
száma  
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                    2 sz. melléklet a MMT _______/2016 sz. Határozatához 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY TERVEZET 

 
PREAMBULUM 
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kibővített, újraközölt, 2001. évi 215-ös 
helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének e és f betűit, valamint 
a (6) bekezdés a betűjét, valamint a Maros Megyei Tanács 2016 április 21.    sz. 
Határozatát; 

1. FELEK: 

1.1. MAROS MEGYEI TANÁCS székhelye Tîrgu - Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, 
adóazonosító száma 4322980, telefon 0265 – 263.211, fax: 0265 – 268.718, számla 
száma IBAN RO06 TREZ 4762 4670 259X XXXX, amelyet a Trezoreria Municipiului 
Tîrgu-Mureş nyitottak, Ciprian Dobre - Elnök által képviselve, egyik részről       
és 
1.1. KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG székhelye Tîrgu Mureş, str. Horea 
nr.28, adóazonosító száma 4323071, telefon: 0265-269.661, fax: 0265–269.660, 
számla száma IBAN RO94 TREZ 23A6 1050 0710 130X, amelyet a Trezoreria 
Municipiului Tîrgu - Mureş, Főfelügyelő – Ezredes Dr.Ing. Dorin Oltean által 
képviselve, másik részről, beleegyeztek a jelen együttműködési egyezmény 
megkötésébe, a következő feltételek között: 

2. AZ EGYEZMÉNY CÉLJA  
Az egyezmény célját képezi a sürgősségi esetekbe való beavatkozási rendszer 

kapacitásának és minőségének a javítása, „A beavatkozási struktúrák 
operativitása a polgárok védelmébe” megyei érdekeltségű program 
bevezetése végett. 

3. AZ EGYEZMÉNY TÁRGYA 

Az egyezmény tárgya abban áll, hogy biztosítsa az aláírok közötti együttműködést a 
program 2 pontjába említett specifikus tevékenységek megvalósításának az 
érdekében, amely a jelen egyezmény mellékletét képezi. 

4. IDEJE 
Jelen egyezmény érvényes a naptól amikor mind két fél aláírta és megszűnik 2016. 
november 30-án.  
5. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. Közös kötelezettségek: 
5.1.1. A felek kötelezik magukat, hogy biztosítsák a 3 pontban említett megyei 
közérdekű program véghez vitelét és egymást támogassák a közös cél elérésének 
érdekébe.  
5.1.2. Felek egymást fogják értesíteni a program tevékenységeinek a teljesítésében 
bevállalt feladataik elvégzésének a stádiumáról és módjáról, kétoldali találkozások 
keretében bemutatott jelentésekkel. 
5.1.3. Az információkat és az anyagi támogatást, amelyet a felek kaptak, a jelen 
egyezmény előírásainak értelmében, átadhatják harmadik személynek csak a 
biztosító félnek a jóváhagyásával. 
5.1.4. A felek lépéseket tesznek a kommunikálás javításának érdekébe a döntéshozó 
tényezők között a megyei közhatóságok és a Katasztrófavédelmi Felügyelőség között, 

 

MAROS 

MEGYEI 

TANÁCS 

 
MAROS MEGYEI „HOREA” 
KATASZTRÓFAVÉDELMI 

FELÜGYELŐSÉG 
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párbeszéd találkozók megszervezésével bármely fél kezdeményezésére, ahányszor a 
helyzet megkívánja.  

5.2. A Maros Megyei Tanács kötelezi magát: 
5.2.1. hogy biztosítja az anyagi támogatást 301.000 lej összértékbe a program 
kivitelezésének érdekébe a mellékelt költségvetés szerint; 
5.2.2. hogy a program kivitelezéséhez szükséges anyagoknak és felszereléseknek a 
beszerzi, az 5.2.1. pontban leírtak mértékében, a program költségvetése szerint; 

5.2.3. hogy átadja a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek 
és Gazdasági Igazgatóságnak, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, a jelen 
együttműködési egyezmény alapján beszerzett termékeket.   

5.3. A Felügyelőség kötelezi magát: 
5.3.1. hogy biztosítja az anyagi támogatást 490.500 lej összértékbe a program 
kivitelezésének érdekébe; 

5.3.2. hogy átvegye átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, a jelen 
együttműködési egyezmény alapján beszerzett termékeket a Maros Megyei 
Tanácstól, amelyek szükségesek a program tevékenységeinek a 
kivitelezéséhez; 
5.3.3. hogy levezesse direkt módon a program tevékenységeit, ennek értelmében 
felhasználva a felszerelésükben lévő gépjárműveket és a saját személyzetét.  

6. AZ EGYEZMÉNY MEGSZŰNÉSE 
6.1. Jelen egyezmény az 5 pontban előírt periódus lejártakor szűnik meg. 
6.2. A felek beleegyezésével, jelen egyezmény megszűnhet a határidő lejárta előtt 
is.  
6.3. Jelen szerződés teljes jogilag megszűnik abban az esetben ha az egyik fél nem 
teljesíti valamelyiket az 5 fejezetben felsorolt kötelezettségét. 
6.4. A fél, amely felhozza a jelen egyezményt megszüntető okot a másik felet 
értesíteni fogja legkésőbb a dátum előtt amikor érvénybe lépne a megszűnés.                                                                                                                                           

7. A FELEK FELELŐSSÉGEI 
7.1. A kötelezettségek teljesítésének a felelőssége, amelyek a jelen egyezményből 
erednek, kijár a feleknek, amint mindenikük kötelezte magát erre, a szerződési 
kitételekkel, a törvény szerint. 

 
8. A FELEKKÖZTI ÉRTESÍTÉSEK 
8.1. A felek belegyezésével, bármely értesítés, amelyet valamelyik címez a 
másiknak, érvényesen végrehajtottnak tekintendő, ha a jelen egyezmény bevezető 
részében, azaz az 1 pontban, leírt címre/székhelyre van küldve. 
8.2. Ha az értesítő postán keresztül történik, átvételi elismervénnyel ajánlott 
levélben lesz küldve és átvettnek lesz tekintve azon a napon, amelyet a vételező 
posta feltüntet az elismervényen. 
8.3. Ha az értesítőt faxon küldik, azt átvettnek tekintik a küldés dátuma utáni első 
munka napon. 
8.4. A szóbeli értesítéseket egyik fél sem veszi figyelembe, ha nincsenek 
megerősítve az előző bekezdésekben leírt valamelyik módon. 

 
9. VITÁK 
10.1. Felek beleegyeztek, hogy az összes felmerülő nézeteltérés, amelyek a jelen 
egyezmény érvényességét tekintik vagy értelmezésének, kivitelezésének vagy 
megszüntetésének eredményeiből fakadnak, békés úton legyenek megoldva a 
képviselőik által. 
10.2. Abban az esetben, ha nem tudják megoldani a vitáikat, felek a kompetens 
bírósághoz folyamodnak. 
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10. VÉSŐ RENDELKEZÉSEK  
10.1 Jelen egyezmény megváltoztatható a felek akaratából, melyet kiegészítő 
dokumentumba foglalnak. 
10.2. Felek megjelölnek egy egyeztető csoportot, amely direkt legyen felelős az 
egyezmény kivitelezéséért, amint következik: 
a) a Maros Megyei Tanács képviselője/képviselői: ________________.                           
Jelen egyezmény megváltoztatható a felek akaratából, melyet kiegészítő 
dokumentumba foglalnak. 
b) a „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség képviselője/képviselői: 
10.3. Jelen szerződés köttetett ma _____________ két példányban, egy-egy minden 
félnek. 

 
MAROS MEGYEI TANÁCS MAROS MEGYEI „HOREA” 

KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 

 
ELNÖK 
Ciprian Dobre 

 
FŐFELÜGYELŐ - EZREDES, 

Dr.Ing.Oltean Dorin 
 
JEGYZŐ 
Paul Cosma 

 

 
IGAZGATÓ 
Mărginean Alin 

 

 
 
Készítette: Iulia Axente tanácsos 
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