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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2019. december 20.-i 

156. számú HATÁROZAT 

Az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei közérdekű programnak 

és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség 

közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 34298/20.12.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Költségvetési Szolgálatnak a 34302/20.12.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 34304/20.12.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Csendőr Felügyelőségnek a 2588733/11.12.2019. sz.  átiratára, 

Figyelembe véve, a személyek életét, egészségét vagy javait veszélyeztető állatok által generált 

helyzetek esetébe, a Beavatkozási eljárásra vonatkozó, 2019. november 21.-i 6. sz. Maros Megyei 

Sürgősségi Helyzetek Bizottsági Határozatot, 

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

Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az 1. sz. Mellékletbe foglalt, "Az állampolgár biztonsága – Partnerség a 

közösség szolgálatába" megyei közérdekű programot. 

2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr 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 20.000 lejt. 

(3) A programnak a kivitelezési időszaka az egyezménynek, az aláírásának a dátumától 2020. 

november 30.-ig történik. 

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

együttműködési egyezménynek az aláírására. 
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6. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalának, a Maros Megyei Csendőr 

Felügyelőségnek és a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

34298/20.12.2019. sz. 

VI.D/1 akta 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei közérdekű programnak 

és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség közötti 

együttműködési egyezmény jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnál a 8600/10.05.2019. sz. átirattal, a Maros Megyei Csendőr 

Felügyelőség, megküldte jóváhagyásra és kivitelezésre az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a 

közösség szolgálatába" megyei programot, a Maros megyei települések közelében és belterületén a 

vadállatok által generált, a személyek életét, testi integritását vagy egészségüket vagy azoknak a 

javaikat veszélyeztető, eseményeknek az ügykezelésére vonatkozóan. 

A javasolt megyei érdekeltségű program, elsőbbséget élvezően, figyelembe veszi, a személyek 

életét, egészségét vagy javait veszélyeztető állatok által generált helyzetek esetébe, a beavatkozási 

eljárásnak az alkalmazásához szükséges keretnek a biztosítását, amelyet a 2019. november 21.-i 6. 

sz. Maros Megyei Sürgősségi Helyzetek Bizottsági Határozattal hagytak jóvá, amely szerint úgy a 

Maros Megyei Tanács, mint a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség, az ilyen természetű sürgősségi 

eseteknek az ügyintézéséért felelős intézmények. 

Ezek szerint, a programnak a célkitűzései a következők: 

1. A vadállatok által generált helyzetek ügykezelését feltételező bevetések kivitelezésének a 

minőségének az optimalizálása; 

2. A Maros megyei települések közelében és a belterületén, a vadállatok megjelenése által 

generált eseményekbe közbelépő szervek operativitási kapacitásának és teljesítményének a 

növelése. 

A program keretében, biztosítani fogják a gyors és hatékony beavatkozáshoz szükséges anyagokat 

és felszereléseket, az olyan vadállatok ellen, amelyek veszélyeztetik a személyeknek az életét, testi 

épségét és egészségét vagy azoknak a javait. 

A programnak a teljes költségvetése 21.450 lej, amelyből a Maros Megyei Csendőr 

Felügyelőségnek a hozzájárulása 1.450 lej, a Maros Megyei Tanácsé pedig 20.000 lej, összeg, 

amelyet anyagi javaknak a beszerzésére fognak használni, a javasolt célkitűzések megvalósításának 

az érdekébe. 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (7) bekezdés „a” betű előírásaira, amely 

szerint, az intézmények közötti együttműködésre vonatkozó hatáskör gyakorlásában, a megyei 

tanácsok együttműködési egyezményeket köthetnek más jogi személyekkel, a megyei közérdekű 

egyes tevékenységeknek, munkálatoknak, szolgálatoknak vagy projekteknek a közös 

finanszírozásának és kivitelezésének az érdekébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, az 

"Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei közérdekű programot és a 



Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség közötti együttműködési 

egyezményt, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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