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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 

2021. január 28.-i 

14. számú HATÁROZAT 

A Maros megye területén, állatmenhelyre való elhelyezési paranccsal rendelkező, veszélyben levő 

állatok megmentési közszolgálatának a szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 33106/10.12.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Közigazgatási és kancellária szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az állatok védelmét érintő egyes jogszabályok kiegészítésére, valamint egyes szervezési 

intézkedések meghatározására vonatkozó 175/2020. sz. Sürgősségi Rendelettel módosított, 

újraközölt az állatok védelmére vonatkozó 205/2004. sz. Törvény előírásai szerint, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatásban, a döntéshozatalnak az áttekinthetőségére 

vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásnak a betartásával 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. 

cikkely (1) bekezdés „d” betű, (5) bekezdés ”q” betű előírásainak alapján, megerősítve a 182. 

cikkely (1) bekezdéssel,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megye területén, menhelyre való beutalási paranccsal rendelkező, 

veszélyben levő állatok megmentési közszolgálatának a szervezési és működési szabályzatát, a 

jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy megkösse az 1. cikkely szerint 

jóváhagyott Szabályzat által előírt szerződéseket, a Maros megye területén, menhelyre való 

beutalási paranccsal rendelkező, veszélyben levő állatok megmentési közszolgálatnak a 

működésének, a biztosításának az érdekébe. 

3. cikkely A jelen határozatot közzé teszik a közhatóságnak az internetes oldalán és közlik a Maros 

Megyei Rendőr Felügyelőséggel, a Jogügyi és közigazgatási Igazgatósággal és a Gazdasági  

Igazgatósággal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

33.106/10.12.2020. sz.  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye területén, az állatmenhelyre való elhelyezési paranccsal rendelkező, veszélyben 

levő állatok megmentési közszolgálatának a szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Az állatok védelmét érintő egyes jogszabályok kiegészítésére, valamint egyes szervezési 

intézkedések meghatározására vonatkozó 175/2020. sz. Sürgősségi Rendelettel módosított, 

újraközölt az állatok védelmére vonatkozó 205/2004. sz. Törvény előírásai szerint, a megyei 

tanácsoknak kötelességük folyamatos és permanens jelleggel biztosítani, a menhelyre való beutalási 

paranccsal rendelkező, veszélyben levő állatok megmentési közszolgálatát. 

A fennebb említett jogi szabályozások szerint, a menhelyre való beutalási parancsot, a Román 

Rendőrségnek a rendőrei bocsátják ki, Maros Megye esetében, a Maros Megyei Rendőr 

Felügyelőség rendőrei által, akik a szolgálati feladataik ellátása közben, megállapítva, hogy egy 

állat vészhelyzetben van, azonnal egy megfelelő menhelyre való beutalási parancsot bocsátanak ki, 

45 napos időszakra. 

A menhelyre való beutalási parancs tárgyát képező, állatokat szállásoló közszolgálatokat biztosítani 

lehet szerződések megkötésével is, a háziállat menhelyeket ügykezelő közintézményekkel és nem 

kormányzati szervekkel, állatkertekkel és/vagy vadállatokat rehabilitáló és/vagy kezelő 

központokkal, aminek értelmében, a jóváhagyásra javasolt Szabályzattal javasolja ezt a szervezési 

és működési formát, mint a közszolgáltatásnak a kivitelezési módját, a törvény értelmébe. 

Tekintettel az említettekre, alávetjük megvitatásra a Maros megye területén, menhelyre való 

beutalási paranccsal rendelkező, veszélyben levő állatok megmentési közszolgálatának a szervezési 

és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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