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2018. július 25.-i 

78. számú HATÁROZAT 

A Maros megye 2017. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Alelnökének, Alexandru Cîmpeanu úrnak, a 13328/22.06.2018. sz. 

indokolását, a Terület – és Városrendezési Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei HOREA Vészhelyzeti Felügyelőségnek a Maros megye 2017. 

évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentéséről szóló, 

13194/21.06.2018. sz. átiratát, 

A tűz elleni védelemre vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. cikkely c) betű előírásainak értelmébe 

és a közigazgatásban a döntéshozatalnak az áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 

rendelkezéseinek a betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros megye 2017. 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 közzéteszik Maros megyének a Hivatalos Közlönyében, elérhető lesz 

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

hatóságaival. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

 

 13328/22.06.2018. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye 2017. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyásáról 

 

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 megyeének a területéről. 

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 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 foglalása; 

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 szervezését és lebonyolítását; 

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

A 2017. évbe, a Megyei Tanács kiutalt 30.000 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 

21. számának a kiadására, a 2017. évi szeptemberében 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 2017. évi célkitűzései és prioritásai követték a: 



- a beavatkozási képességnek, a beavatkozó egységeknek, az állományainak a szakképzési fokának 

a növelése, a személyzetnek a cselekvő képességének és felkészülésének a tökéletesítését; 

- a Vészhelyzetek Menedzsmentjének a Felkészülését Tökéletesítő Országos Központ és Területi 

Központ által szervezett felkészítőkön a résztvevők, polgármesterek, alpolgármesterek és polgári 

védelmi felügyelőknek, a számának a növelését; 

- a megelőző tevékenységeknek és a vészhelyzetek menedzsmentjének a megyei rendszerében 

feladatokat ellátó összes szerveknek vészhelyzet alkalmával a reagálási képességének a növelésének 

a hatékonnyá tételét; 

- a teljes személyzetnek a kiképzési szintjének a növelését, a felügyelőségnek, a kiküldetéseinek jó 

körülmények között való teljesítésének érdekébe; 

- a tűz elleni védelem műszaki eszközeinek a felszereltségének, minőségének és működésének a 

biztosítását. 

Maros megyének a 2018. évi tűz elleni védelmi képességének az optimalizálási intézkedések 

követik a: 

- a vészhelyzeti önkéntes szolgálatoknak a felszerelését beavatkozási járművekkel, figyelembe véve 

a járműveknek Nagy Britanniából való beszerzésének a lehetőségét, az angol tűzoltókkal való jó 

együttműködés alapján; 

- a helységek tűz elleni védelem területén feladatokat teljesítő műszaki kádereknek az 

engedélyezése; 

- a gépjárművekkel felszerelt Önkéntes Vészhelyzeti Szolgálatoknak a beüzemelése, a megfelelő 

személyzettel való ellátással és a folytonosság biztosítása a SVSU székhelyen; 

- a helyi tanácsoknak és a polgármestereknek a bevonása a megye összes helységéből, az 

önkénteseknek járó jogoknak a biztosításának az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra a Maros megye 2017. évi 

tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezetet, valamint az 1, 2 és 3 mellékleteket. 

 

 
ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Baciu Andreea 

Ellenőrizte: Răzvan Şipoş építész, Főépítész 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

 

 13384/22.06.2018. sz. 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros megye 2017. 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 megyeének a területéről. 

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 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 foglalása; 

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 szervezését és lebonyolítását; 

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

A 2017. évbe, a Megyei Tanács kiutalt 30.000 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 

21. számának a kiadására, a 2017. évi szeptemberében 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 Megyei Tanács támogatja a megye helyi tanácsait és polgármesteri hivatalait, a tűzmegelőzés és 

–oltás terén a tevékenységet szabályozó jogszabályokból kitűnő feladatoknak a teljesítésének 



érdekébe és a Maros megyei „HOREA” Sürgősségi Felügyelőséggel együttműködve irányítja a 

megye SVSU-k tevékenységeit. 

A Közigazgatási személyzet szakképzési központja programjában, a megye sürgősségi helyzetek 

önkéntes szolgálatainak a személyzetének a felkészítésének és kiértékelésének a tevékenységének a 

beillesztését tervezik. 

A város- és területrendezési dokumentációkban meg van határozva a beavatkozási útvonalaknak a 

biztosítása, tűz esetére. 

A HOREA Sürgősségi Felügyelőségnek, a 2017. évi célkitűzései és prioritásai követték a: 

- a beavatkozási képességnek, a beavatkozó egységeknek, az állományainak a szakképzési fokának 

a növelése, a személyzetnek a cselekvő képességének és felkészülésének a tökéletesítését; 

- a Vészhelyzetek Menedzsmentjének a Felkészülését Tökéletesítő Országos Központ és Területi 

Központ által szervezett felkészítőkön a résztvevők, polgármesterek, alpolgármesterek és polgári 

védelmi felügyelőknek, a számának a növelését; 

- a megelőző tevékenységeknek és a vészhelyzetek menedzsmentjének a megyei rendszerében 

feladatokat ellátó összes szerveknek vészhelyzet alkalmával a reagálási képességének a növelésének 

a hatékonnyá tételét; 

- a teljes személyzetnek a kiképzési szintjének a növelését, a felügyelőségnek, a kiküldetéseinek jó 

körülmények között való teljesítésének érdekébe; 

- a tűz elleni védelem műszaki eszközeinek a felszereltségének, minőségének és működésének a 

biztosítását. 

Maros megyének a 2018. évi tűz elleni védelmi képességének az optimalizálási intézkedések 

követik a: 

- a vészhelyzeti önkéntes szolgálatoknak a felszerelését beavatkozási járművekkel, figyelembe véve 

a járműveknek Nagy Britanniából való beszerzésének a lehetőségét, az angol tűzoltókkal való jó 

együttműködés alapján; 

- a helységek tűz elleni védelem területén feladatokat teljesítő műszaki kádereknek az 

engedélyezése; 

- a gépjárművekkel felszerelt Önkéntes Vészhelyzeti Szolgálatoknak a beüzemelése, a megfelelő 

személyzettel való ellátással és a folytonosság biztosítása a SVSU székhelyen; 

- a helyi tanácsoknak és a polgármestereknek a bevonása a megye összes helységéből, az 

önkénteseknek járó jogoknak a biztosításának az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, a Maros megye 2017. évi tűzvédelmi képességét 

elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyásáról szóló 

határozattervezetet, valamint az 1, 2 és 3 mellékleteket alá lehet a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

FŐÉPÍTÉSZ  

Șipoș Răzvan építész 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 15498/19.07.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros megye 2017. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Alelnöke által, a 13328/22.06.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Terület- és Városrendezési Igazgatóságnak a 

szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatás 215/2001. sz. 

törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásai szerint, az utólag módosított és kiegészített, a 

tűzelleni védelemre vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. cikkely ”a” és ”c” betű által előírt 

feladatoknak a gyakorlásában, a megyei tanács köteles a megyéhez tartozó kockázatokat elemző és 

lefedő tervnek a jóváhagyása, valamint, hogy elemezze évente a tűzelleni védelemnek a kapacitását 

és annak az optimalizálási intézkedéseit határozza meg. 

A Maros megye 2017. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet, alá volt vetve az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal 

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

Így, a tervezetet közzé tették a Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán, eljárás, amelynek a 

következtébe nem kaptak javaslatok, indítványokat vagy véleményeket, a közvitának alávetett, 

normatív jellegű okirattervezettel kapcsolatba, ahogy az 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely (4) 

bekezdés írja elő. 

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 összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, úgy értékeljük, hogy a Maros megye 2017. évi tűzvédelmi 

képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására 
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vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2 pld. 
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