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2021.  április 22.-i 

70. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési 

és mentési tevékenységeiben részt vevő, hegyimentő alakulatok tagjait megillető veszélyességi 

pótlék értékének a megállapítására vonatkozó 158/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10354/16.04.2021. sz. Indokolását, a Humánerőforrás 

szolgálat 10475/16.04.2021. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 10486/16.04.2021. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat, 

33/28.03.2021. sz. kérését, 

A hegyi balesetek megelőzésének és a hegyi mentési tevékenységek megszervezésének egyes 

intézkedéseinek a bevezetésére vonatkozó 77/2003. sz. Kormányhatározat, 19. cikkely (2) bekezdés 

előírásai szerint, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, az 1447/2007. sz. Kormányhatározattal 

jóváhagyott, a sport tevékenységek pénzügyi normái, 13. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseit, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „q” 

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

 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat 

járőrözési és mentési tevékenységeiben részt vevő, hegyimentő alakulatok tagjait megillető 

veszélyességi pótlék értékének a megállapítására vonatkozó 158/2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 2. cikkelye módosul és a következő lesz a tartalma: 

„2. cikkely. Megállapítja a Maros Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Barlangi- és Hegyimentő 

Közszolgálat tagjainak étkezési juttatását, a következőképpen: 

a. a járőrözési, valamint a keresésben, orvosi elsősegélynyújtásban és a sérült szállításában álló 

hegyi mentési tevékenységben való részvételért napi 50 lej; 

b. a hegyi mentők szakmai képzésein való részvétel idejére napi 85 lej.” 

II. cikkely Jelen határozat végrehajtásával, a Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Hegyi- és 

Barlangi Mentő Közszolgálatot bízzák meg. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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10354/16.04.2021. sz.  

IX.B.1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési 

és mentési tevékenységeiben részt vevő, hegyimentő alakulatok tagjait megillető veszélyességi 

pótlék értékének a megállapítására vonatkozó 158/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról 

 

A hegyi balesetek megelőzésének és a hegyi mentési tevékenységek megszervezésének egyes 

intézkedéseinek a bevezetésére vonatkozó 77/2003. sz. Kormányhatározat 19. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, a Maros Megyei Tanácsnak a 158/2015. sz. Határozatával, meghatározták a 

Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési és mentési 

tevékenységeiben részt vevő tagjait megillető étkezési juttatás értékét. 

Az étkezési juttatás meg van határozva, az utólag módosított és kiegészített, a sport tevékenységek 

pénzügyi normáinak a jóváhagyására vonatkozó 1447/2007. sz. Kormányhatározat 13. cikkelye 

által, külön a felkészülési tevékenységekre és külön a mentési tevékenységeken való részvételért. 

A 33/28.03.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Barlangi- és Hegyimentő 

Közszolgálat, kéri az étkezési juttatás értékének a módosítását, a 720/2016. sz. Kormányhatározattal 

módosított, 1447/2007. sz. Kormányhatározattal megállapított határértékek szerint. 

Ezek szerint, javasoltatik a hegyimentő csapat tagjainak az étkezési juttatásának az értékének a 

módosítása a következőképpen: 

 a járőrözési, valamint a keresésben, orvosi elsősegélynyújtásban és a sérült szállításában álló 

hegyi mentési tevékenységben való részvételért napi 40 lejről napi 50 lejre; 

 a hegyi mentők szakmai felkészülési formáikban részvételért napi 55 lejről napi 85 lejre. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo 

Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési és mentési tevékenységeiben részt vevő, 

hegyimentő alakulatok tagjait megillető veszélyességi pótlék értékének a megállapítására vonatkozó 

158/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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