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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2019. május 30.-i 

65. számú HATÁROZAT 

"A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű program és 

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.05.24.-i 12372. sz. Indokolását, a 

Költségvetési Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek a 2019.04.25.-i 

4187051. és 4187052. sz.  átirataira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés e) betű, alátámasztva a (6) bekezdés a) betűvel, 

valamint a 97. cikkely rendelkezésinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az 1. sz. Mellékletbe foglalt, "Partnerség a beavatkozási szervek operativitása 

a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű programot. 

2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi 

Felügyelőség közötti együttműködést, az 1. cikkelyben említett programnak a kivitelezésének az 

érdekébe, a 2. sz. mellékletbe foglalt együttműködési egyezmény szerint. 

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

4. cikkely (1) A Maros Megyei Tanács által a programnak a keretében lebonyolított 

tevékenységeknek a finanszírozását a 87.02.50 költségvetési fejezetnek a 20.30.30 „Más gazdasági 

tevékenységek” cikkelyéből fogják biztosítani. 

(2) A 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésből kiutalnak 100.000 lejt. 

(3) A programnak a kivitelezési időszaka az egyezménynek, az aláírásának a dátumától 2019. 

november 30.-ig történik. 

5. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét a 2. cikkelyben előírt 

együttműködési egyezménynek az aláírására. 

6. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalának, a Maros Megyei "Horea" 

Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek és a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

12372/24.05.2019. sz.  

VI.D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

"A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű program és 

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozóan 

 

Az illetékességi övezetben, az orvosi, tűz és polgári védelmi sürgősségi esetekre való 

válaszadásnak, a kapacitásának a növelésére vonatkozó jellegzetes feladatoknak, a gyakorlásának az 

érdekébe, valamint a megyei szintű beavatkozásoknak a vezetésének és irányításának a 

tevékenységeinek a javításának, valamint a beavatkozási csapatoknak, a minősített operatív 

beavatkozásaihoz szükséges forrásoknak a biztosításának az érdekébe, a Maros Megyei "Horea" 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség, kezdeményezte "A beavatkozási szervek operativitása a polgárok 

védelmébe – 2019" programot. 

A Maros Megyei Tanácsnál, a 2019. május 16.-i 11.620 és 11.621. sz. alatt iktatott átiratokkal, a 

Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség, jelzi nekünk a problémákat, amelyekkel 

szembesült és megküldte jóváhagyásra és kivitelezésre "A beavatkozási szervek operativitása a 

polgárok védelmébe – 2019" megyei programot. 

Ez a program, az illetékességi övezetben keletkezett, sürgősségi eseteknek az ügykezelési 

tevékenységének a támogatását szolgálja. A beavatkozási gépjárműveknek a szükséges anyagokkal 

és tartozékokkal való felszerelése, a beavatkozásoknak az ideje alatt, a kezelőknek a biztonsági 

fokának a növeléséhez, a válaszidőnek a tetemes csökkentéséhez és az anyagi károknak a 

csökkenéséhez vezet. 

A programnak a költségvetése összesen 127.000 lej, amelyből a Maros Megyei "Horea" 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség hozzájárulása 27.000 lej, a Maros Megyei Tanácsé pedig 100.000 

lej, összegek, amelyeket egy 4x4-es diesel motoros, M1 kategóriás gépkocsinak, egy 

egyenirányítónak, egy magasnyomású mosónak illetve egy a targoncára szerelhető hóekének a 

beszerzésére fogják használni. 

Megjegyezzük, hogy ez a program májustól fog indulni és 2019. novemberébe fog befejeződni, a 

megyei közhatóság kifogja utalni a 100.000 lejes összeget a 2019. évi kiadási és bevételi 

költségvetésből. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”e” betű, alátámasztva (6) bekezdés ”a” betű 

előírásainak értelmében, amelyek szerint az intézmények közötti együttműködésre vonatkozó 

feladatkör gyakorlásának folyamán, a megyei tanácsok, más jogi személyekkel együttműködési 

szerződéseket köthetnek, egyes közös tevékenységeknek a finanszírozásának és kivitelezésének az 
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érdekébe, javasoljuk "A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei 

közérdekű programnak és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi 

Felügyelőség közötti együttműködési konvenciónak és annak a bevezetésének a jóváhagyását, a 

mellékelt határozattervezet szerint. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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