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2021. április 22.-i 

72. számú HATÁROZAT 

A Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, a 7714/22.03.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Terület – és Városrendezési Igazgatóságnak a Szakjelentését és a Jogügyi és Közigazgatási 

Igazgatóságnak a 7844/23.03.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei HOREA Vészhelyzeti Felügyelőségnek, a Maros megye 2020. 

évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a 

jóváhagyásáról szóló átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 7274/18.03.2021. sz. alatt 

iktattak, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tűz elleni védelemre vonatkozó 

307/2006. sz. Törvény 15. cikkely a) és c) betű előírásai által előírt feladatköröket gyakorolva, 

Az újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatalnak az átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. 

Törvény által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés f) betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az 

optimalizáló intézkedéseinek a jelentését, amely a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe 

van foglalva. 

2. cikkely A jelen határozatot köztudomásra hozzák Maros megyének a Hivatalos Közlönyében, 

valamint a www.cjmures.ro internetes oldalon és elektromos formátumba közlik a megye helyi 

közigazgatási hatóságaival. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

VÉSZHELYZETI OSZTÁLY 

 

7714/22.03.2021. sz. 

XIB/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek 

a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A tűz elleni védelem permanens jellegű, nemzeti közérdekű tevékenység, amelyen a törvény szerint 

kötelesek részt venni, Maros megyének a területéről, úgy a helyi közigazgatásnak a hatóságai, mint 

az összes természetes és jogi személyek. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a tűz elleni védelemre vonatkozó, 

307/2006. sz. Törvény szerint, a Megyei Tanácsnak, mint a megyei érdekű helyi közigazgatási 

hatóságnak, a következő fő kötelességei vannak: 

a) jóváhagyja, a megyéhez tartozó, elemzési és kockázat lefedési tervet és megállapítja annak 

az alkalmazásához szükséges forrásokat; 

b) tűz elleni védelmi szabályokat és rendelkezéseket vezet be, a közigazgatási területi 

egységnek a köz- és magán tulajdonára vonatkozóan; 

c) évente elemzi a tűz elleni védelemnek a kapacitását és az azt optimalizáló intézkedésekkel 

kapcsolatba határoz; 

d) a fejlesztési programok alapján, biztosítja, a vízellátó rendszereknek, valamint a tűz esetén 

a beavatkozási hozzáférési útvonalaknak, a területrendezési tervekbe való foglalását; 

e) a saját költségvetésébe foglalja és jóváhagyja, a tűz elleni védelmi tevékenységeknek és 

intézkedéseknek a megvalósításához szükséges alapokat; 

f) határoz a törvény szerint, a Fő Felügyelőségnek a bele egyezésével, az önkéntes sürgősségi 

szolgálatok személyzetének, a kiképző és kiértékelő központjainak a létrehozása felett; 

g) szervezésileg, anyagilag és pénzbelileg támogatja a sürgősségi szolgálatoknak, a 

versenyeinek és a Tűzoltók barátai diákköröknek a megszervezését és lebonyolítását; 

h) teljesíti bármely, a törvény által előírt, kötelességét. 

Ezért, a 2020. évbe, a Maros Megyei Tanács kiutalt 32.000 lejes összeget:  

- a tűz elleni védelmi és tűzoltói szakmai versenynek a megyei szakaszán résztvevő önkéntes 

sürgősségi helyzetek szolgálatainak a szervezésére és díjazására; 

- a Tűzoltók Barátai és az Életemmel védem az életet versenyeken résztvevő diákoknak a díjazására; 



- a „Pompierii Mureşeni” (Maros megyei Tűzoltók) folyóiratnak a 24. számának a kiadására, a 

2020. év szeptemberében a „Tűzoltók napja” alkalmából; 

- valamint prospektusoknak vagy más nyomtatott információknak a kiadására, amelyekkel a 

lakósság tudomására hozzák, a sürgősségi vagy katasztrófa helyzeteket generáló kockázati 

tényezőket, valamint egy sürgősségi helyzetnek a megjelenése vagy keletkezésének esetén a 

cselekvés módjának az ismeretét.  

Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző jelentés, a HOREA Vészhelyzeti 

Felügyelőség által volt kidolgozva és információkat tartalmaz az új törvényes előírások 

bevezetésével kapcsolatba, a meghatározott intézkedések teljesítési stádiumáról és a vészhelyzeti 

beavatkozásokról, a tűz elleni védelem terén jelentkező elégtelenségekről, a személyzet kiképző és 

felkészítő tevékenységének az összefoglalóit, a felszerelések biztosításáról, a tűzvédelmi műszaki 

felszereléseknek a minőségéről és működéséről, valamint a tevékenység javítására vonatkozó 

intézkedés javaslatokról. 

A tűz elleni védelemre vonatkozó, 307/2006. sz. Törvény módosításának a következtében, megyei 

szinten, tetemesen megnőtt, a létesítményeknek a száma, ahol a felügyelőség szakszemélyzetének, a 

munkálatok befejezésénél történő átvételi bizottságokban való részvétele kötelező volt, a 

kivitelezési dokumentációban előírt tűzbiztonsági intézkedések kivitelezésének az ellenőrzésének az 

érdekébe.  

Mivel a 2020. év a SARS-CoV-2 vírus által okozott világjárvánnyal kezdődött, számos változást 

vezettek be és új kihívások jelentek meg a szakmai tevékenységben. Miközben, több millió 

alkalmazottnak a világjárvány otthoni munkát jelentett, a sürgősségi állomások vonalán történő 

tevékenység, rendkívül terhelő körülmények között folytatódott tovább.  

A HOREA Vészhelyzeti Felügyelőségnek, a 2021. évi célkitűzései és prioritásai: 

- a megelőzési intézkedések minőségének a növelése és a vészhelyzeti beavatkozási akciók 

folyamatos tökéletesítése, az emberi, az anyagi és pénzügyi forrásoknak a mozgósításával és 

tartálykocsi típusú haszongépjárművek beszerzésével; 

- 2 új beavatkozási munkapontnak/alegységnek a felépítése (Marosvásárhely, Balavásár) a 

válaszidőnek a csökkentésének az érdekébe és egy új székhelynek a felépítése Szováta városában 

található munkapont részére; 

- a Maros Megyei Tanács támogatásával egy felkészítő központnak a felépítése, a kiképzőknek a 

felkészítésének az érdekébe; 

- a megye összes településeinek, a helyi tanácsainak és polgármesteri hivatalainak a bevonása, az 

önkéntes szolgálatoknak, beavatkozási felszerelésekkel és berendezésekkel való felszerelésének az 

érdekébe; 

- a haszongépjárművekkel felszerelt önkéntes vészhelyzeti szolgálatoknak a beüzemelése, 

szakszemélyzetnek a megfelelő alkalmazásával; 

- az erőfeszítések fokozása, a helyi tanácsok és polgármesteri hivatalok részéről, a tűzvédelmi 

engedélyeknek a beszerzésének az érdekébe, az alárendelt intézményeinek a részére. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megelőzésének az érdekébe 

bevezetett tilalmak miatt, nem szervezték meg a vészhelyzeti önkéntes szolgálatok versenyének a 

megyei szakaszát. 



Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra a Maros megye 2020. évi 

tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Kovács Mihály-Levente 
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