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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. április 30.-i 

60. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Város és Területrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Alelnökének, a 10806/27.04.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Terület és Városrendezési Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint 

a Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, Románia Elnökének a 195/2020. sz. és 240/2020. sz. Rendeleteinek, valamint a 

Belügyminisztérium által kibocsátott, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési intézkedéseire 

vonatkozó 3/2020. sz. Katonai Rendelet előírásaira, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Város és Területrendezési Műszaki Bizottságnak a gyűléseinek 

jó körülmények között való lebonyolításához a törvényes keretnek a biztosításának a 

szükségességét, úgy a jelen kivételes esetben, mint az ehhez hasonlókban, 

Alkalmazva, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. 

sz. Törvény 37. cikkely (3) bekezdés előírásait 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, valamint a 135. cikkely (8) 

bekezdés előírásai alapján, alátámasztva a 182. cikkely (1) bekezdéssel, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és 

Működési Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 26/20.02.2020. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 2. melléklete a következőképpen lesz kiegészítve: 

1. A C Fejezetbe – SZERVEZÉS ÉS MŰKÖDÉS, a 14. cikkely után beiktatnak két új cikkelyt, a 

14
1
. és 14

2
. cikkelyt, amelyeknek a következő a tartalmuk: 

„14
1
. cikkely (1) A jelen fejezetben megállapított szabályoktól eltérően, kivételes esetekbe, 

amelyeket a kompetens hatóságok határoztak meg és lehetetlenné teszik a bizottság tagjainak a 

jelenlétét a közhatóságok székhelyén, vagy amikor ezeknek a jelenléte ellenkezik az illetékes 

hatóságoknak a szabályozásaival/javaslataival, a Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki 

Bizottság ülései videokonferencia rendszerben, online lesznek megtartva. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt esetek és a jelen cikkelybe foglalt, vonatkozó speciális szabályokat a 

Bizottság ülését összehívó okiratába foglalják, a megfelelő indokolással. 

14
2
. cikkely (1) A Bizottság tagjainak a jelenlétét, a Bizottság ülését összehívó okiratban megjelölt 

időbe, a platform/applikáció/internetes oldal keretében való bejelentkezéssel biztosítják. 
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(2) A Bizottság Titkársága névsort fog olvasni és egy megállapító jegyzőkönyvet készít az ülésen 

való jelenlétről és az ülés határozatképességéről, amelyet beiktat a Maros Megyei Tanács 

Iktatójába. Ezt aláírja a Bizottság Titkárságát biztosító köztisztviselő és a Főépítész. 

(3) A Szabályzat 14. cikkely (4) bekezdés által előírt jegyzőkönyveket, a Bizottság tagjai kitöltik és 

elektronikus formátumba megküldik a Bizottság Titkárságát biztosító köztisztviselőnek, a 14. cikkely 

(6) bekezdés rendelkezései a megfelelő módon alkalmazandók”. 

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

Igazgatóságának, valamint a Maros Megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a 

tagjainak, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

  10806/27.04.2020. sz. 

IX/B1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Város és Területrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatának a kiegészítéséről 

 

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 Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatát és az 

összetételét, a Maros Megyei Tanácsnak a 2011.03.24.-i 38. sz. Határozatával hagyták jóvá. A 

2020.02.20.-i 26. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták a Terület és Városrendezési 

Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítását, amelyet a 

határozatnak az 1. és 2. mellékleteibe foglaltak. 

Ezeknek a módosításoknak az elfogadásának a dátumától a jelen pillanatig, a bizottságnak a 

működési tevékenysége feltárta annak a működését a Románia területén bevezetett sürgősségi 

állapot korlátozó körülményei között is, amelyet Románia Elnökének a 2020. március 16.-i 

195/2020. sz. Rendeletével vezettek be és Románia Elnökének a 2020. április 14.-i 240. sz. 

Rendeletével meghosszabbítottak, valamint a Belügyminisztérium által kibocsátott, a COVID-19 

elterjedésének a megelőzési intézkedéseire vonatkozó 2/2020. sz., 3/2020. sz. és 4/2020. sz. Katonai 

Rendeletekkel. 

A Szabályzatnak a javasolt kiegészítése, a következőkre vonatkozik: 

1. A C Fejezetbe – SZERVEZÉS ÉS MŰKÖDÉS, a 14. cikkely után beiktatnak két új cikkelyt, a 

141. és 142. cikkelyt, amelyeknek a következő a taralmunk: 
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„14
1
. cikkely (1) A jelen fejezetben megállapított szabályoktól eltérően, kivételes esetekbe, 

amelyeket a kompetens hatóságok határoztak meg és lehetetlenné teszik a bizottság tagjainak a 

jelenlétét a közhatóságok székhelyén, vagy amikor ezeknek a jelenléte ellenkezik az illetékes 

hatóságoknak a szabályozásaival/javaslataival, a Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki 

Bizottság ülései videokonferencia rendszerben, online lesznek megtartva. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt esetek és a jelen cikkelybe foglalt, vonatkozó speciális szabályokat a 

Bizottság ülését összehívó okiratába foglalják, a megfelelő indokolással. 

14
2
. cikkely (1) A Bizottság tagjainak a jelenlétét, a Bizottság ülését összehívó okiratban megjelölt 

időbe, a platform/applikáció/internetes oldal keretében való bejelentkezéssel biztosítják. 

(2) A Bizottság Titkársága névsort fog olvasni és egy megállapító jegyzőkönyvet készít az ülésen 

való jelenlétről és az ülés határozatképességéről, amelyet beiktat a Maros Megyei Tanács 

Iktatójába. Ezt aláírja a Bizottság Titkárságát biztosító köztisztviselő és a Főépítész. 

(3) A Szabályzat 14. cikkely (4) bekezdés által előírt jegyzőkönyveket, a Bizottság tagjai kitöltik és 

elektronikus formátumba megküldik a Bizottság Titkárságát biztosító köztisztviselőnek, a 14. cikkely 

(6) bekezdés rendelkezései a megfelelő módon alkalmazandók”. 

A törvényhozási technikák normáinak a szempontjából, a beavatkozás szükséges a Maros Megyei 

Tanács 26/2020. sz. Határozatának a 2. mellékletében, kiegészítéssel. 

A fennebbiek szempontjából, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi kormányrendelet 136. és 182. cikkely rendelkezései alapján, 

alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 
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