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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. augusztus 30.-i 

103. számú HATÁROZAT 

A Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a 

módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 18309/27.08.2018. sz. indokolását, a 

Terület és Városrendezési Igazgatóság a 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 utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, f) betű, alátámasztva az (5) bekezdés c) 

betűével, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatát, az 1. melléklet szerint. 

2. cikkely A Város és területrendezési műszaki bizottság aktualizálva lesz a 2. mellékletbe foglalt 

összetétel szerint. 

3. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Terület és Városrendezési 

Igazgatóságnak, valamint a jelen határozat 2. mellékletébe megnevezett személyeknek, akik 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖK 

 

  18309/27.08.2018. sz. 

VI D1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a 

módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács szintjén, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre 

vonatkozó 350/2001. sz. Törvény 37. cikkely alapján, létrehozott Maros Megyei terület és 

városrendezési műszaki bizottság, egy konzultatív szerv, elemzői, műszaki szakfelmérői és 

támogatási feladatkörrel, amely biztosítja a főépítész véleményezésének a műszaki megalapozását 

és a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az irányítása alatt működik. 

A város és területrendezési műszaki 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 Város és Területrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatát, 

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

megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára. 

Javasoljuk, hogy a város és területrendezési műszaki bizottság 5 tagból tevődjön össze, 

szakemberek a város és területrendezés területén, engedélyezettek a város és területrendezés, 

építészet, történelmi műemlékek, archeológia területén, valamint a szociológia, gazdaság, földrajz 

területén, építészmérnökök, közhálózati és szállítási mérnökök. 

A fentiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 

 

 18310/27.08.2018. sz. 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a 

módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács szintjén, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre 

vonatkozó 350/2001. sz. Törvény 37. cikkely alapján, létrehozott Maros Megyei terület és 

városrendezési műszaki bizottság, egy konzultatív szerv, elemzői, műszaki szakfelmérői és 

támogatási feladatkörrel, amely biztosítja a főépítész véleményezésének a műszaki megalapozását 

és a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az irányítása alatt működik. 

A Város és Területrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatát, 

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

megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára. 

Jelenleg, a Város és területrendezési műszaki bizottság, a Maros megyei Város és területrendezési 

műszaki bizottságnak az összetételéről és annak a Szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyásáról szóló 38/24.03.2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal elfogadott Szervezési 

és működési szabályzat alapján működik. 

Mivel, a 38/24.03.2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az elfogadásától, egy sor 

törvényváltozás jelent meg, úgy az összetételére vonatkozóan, mint a Bizottságnak a hatáskörével 

kapcsolatba, szükség van a Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és 

működési szabályzatának a változtatására, az érvénybe levő jogszabályok értelmébe. 

Hasonlóan, ugyanannak a közigazgatási dokumentumnak az 1. sz. Melléklete szerint, a Bizottság 19 

tagból áll. Utólag, a Város és területrendezési műszaki bizottság, a Maros megyei Város és 

területrendezési műszaki bizottságnak az összetételéről és annak a Szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2011. március 24.-i 38. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

1. mellékletének a módosítására vonatkozó 69/25.04.2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, 

egy új, 17 tagból álló, összetételt hagytak jóvá. 

A bizottság tagjainak a számának a csökkentésével is, hiányosságokkal működik, a 

határozatképesség hiánya miatt. Ez a körülmény a bizottságnak a tevékenységének a 

lebonyolításának az akadályozásához és a főépítésznek a terület és városrendezési dokumentációkra 

vonatkozó véleményezéseinek, a kibocsátásának a késleltetéséhez vezet, a törvényes határidőn 

kívül. 

Eszerint, úgy gondoljuk, hogy a Bizottságnak a tagjainak a számának 5-re való meghatározásával, 

annak a tevékenysége hatékonyabb lenne és magától értetődően a D.A.T.U. is, illetve a 

dokumentumoknak, a törvényes határidőn belül valókiadásához vezetne. 



Azt gondoljuk, hogy szükség van egy határozatnak az elfogadására, figyelembe véve a közbejött 

törvényváltozásokat, a szabályozáskezdeményezés megegyezik a vonatkozó törvényes 

rendelkezésekkel. 

 

 

 

FŐÉPÍTÉSZ 

art. Şipoş Răzvan Cornel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Iuga Andrei Adrian 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 18311/27.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és működési szabályzatának a 

módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Alelnöke által, a 18309/27.08.2018. 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 jegyezzük meg: 

A közigazgatási dokumentumtervnek a szabályozási tárgya, a Város és területrendezési műszaki 

bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítása és annak az összetételének az 

aktualizálása. 

Az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. sz. Törvény 

37. cikkely előírásai szerint, a Maros Megyei terület és városrendezési műszaki bizottság, egy 

konzultatív szerv, elemzői, műszaki szakfelmérői és támogatási feladatkörrel, amely biztosítja a 

főépítész véleményezésének a műszaki megalapozását, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 

irányítása alatt. 

A terület és városrendezési műszaki bizottság, megalapozza műszaki szempontból a főépítész 

véleményezésének a kiadását, a területi és városrendezési dokumentációk részére, beleértve a 

megalapozó tanulmányokat vagy az előzetes kutatásokat, a Maros Megyei Tanácsnak a 

véleményezési illetékessége szerint, amelyek az utólag módosított és kiegészített, a terület és 

városrendezésre vonatkozó 350/2001. sz. Törvény 1. sz. Melléklete által vannak meghatározva. 

A bizottság tagjai szakemberek a város és területrendezés területén, engedélyezettek a város és 

területrendezés, építészet, történelmi műemlékek, archeológia területén, valamint a szociológia, 

gazdaság, földrajz területén, építészmérnökök, közhálózati és szállítási mérnökök, akiket a Maros 

Megyei Tanácsnak az Elnöke javasolt, a területrendezési, városrendezési, építészeti terület 

szakegyesületeinek, a felsőoktatási intézményeknek és a főépítésznek az ajánlásai alapján. 

Következésképpen, a jóváhagyásnak alávetett közigazgatási dokumentummal, a Város és 

területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának az összehangolását 

követik, valamint a bizottságnak az összetételének a jogi változásokkal és a ténybeli helyzettel, 

amelyek a jelenleg érvénybe levő szabályzatnak az elfogadása után jelentek meg. 

 Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (5) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, 



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 

a törvény által a hatáskörébe adott véleményezéseknek, beleegyezéseknek és engedélyeknek a 

kiadására vonatkozó feladatokat gyakorol. 

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 fennebb bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy a Város és területrendezési műszaki 

bizottságnak a Szervezési és működési szabályzatának a módosítására és annak az összetételének az 

aktualizálására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros 

Megyei Tanács plénumának. 

 

Szolgálat Vezető, 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készített: Lefter Erika 
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