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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 
 

2021. augusztus 26-i 
139. számú HATÁROZAT 

A Maros megye kockázatelemzési és kockázatkezelési tervének az aktualizálására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, a 22955/20.08.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 
Terület és Városrendezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat Jelentését, valamint a 
szakbizottságok véleményezését, 

A tűzvédelemre vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. cikkely „a” betű és a Kockázat elemzési és 
fedezési terv kidolgozási metodológiájának és a Kockázat elemzési és fedezési terv Keret-
szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 132/2007. sz. Közigazgatási és Belügyminiszteri rendelet 
6. cikkely előírásainak megfelelően, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 
(1) bekezdés „f” betű rendelkezései alapján, alátámasztva a 182. cikkely (1) bekezdéssel,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros megye kockázatelemzési és kockázatkezelési tervének az 
aktualizálását, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Hivatalos Közlönyében, elérhető lesz a 
www.cjmures.ro internetes oldalon és elektronikus formátumban közölni fogják a megye helyi 
közigazgatási hatóságaival. 

 

 

 

ELNÖK 
Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma 
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22955/20.08.2021. sz. 
 

 
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye kockázatelemzési és kockázatkezelési tervének az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Kockázatelemzési és kockázatkezelési tervnek a céljai, biztosítani, hogy az összes érintett fél 
ismerje a vészhelyzetek megjelenése előtti, alatti és utáni feladatait és hatásköreit, egységes és 
összefüggő fellépési keretet teremteni a vészhelyzetek okozó kockázatok megelőzése és kezelése 
érdekében, valamint sürgősségi esetekben optimális választ adni, az azonosított kockázattípusoknak 
megfelelően. 

Ennek értelmében, a tűzvédelemre vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. cikkely „a” betű 
előírásainak megfelelően, a Maros Megyei Tanács a 106/25.06.2020. sz. Határozattal, jóváhagyta 
Maros megye kockázatelemzési és kockázatkezelési tervét. 

A Megyei Vészhelyzeti Bizottság összetételének, valamint az 5. sz. Mellékletbe foglalt megyei 
szintű beavatkozási eszközökre, a 6. sz. Mellékletbe foglalt, közúti kommunikációs vonalakra, a 16. 
sz. Mellékletbe foglalt, földrengési és földcsuszamlási beavatkozási eszközökre vonatkozó adatok 
módosulása következtében és figyelembe véve, a II. Fejezet, 2. Szakaszába foglalt, 2020. évi 
csapadékok rendszerére vonatkozó adatok, a II. Fejezet, 2. Szakaszába foglalt, a 2020. év folyamán 
mért hőmérsékleti maximum értékek és a II. Fejezet, 5. Szakasz, 1. pontjába  foglalt, közúti 
hálózatra vonatkozó, beleértve az autópálya szakaszok, adatainak az aktualizálását, 

A Maros Megyei HOREA Vészhelyzeti Felügyelőség megküldte jóváhagyásra, a Maros Megyei 
Tanácsnál a 12849/20.05.2020. sz. alatt iktatott, Maros megye kockázatelemzési és 
kockázatkezelési tervének, amelyet aktualizált és véleményezett Maros megye Prefektusa. 

Ezek szerint, tekintettel a 132/2007. sz. Közigazgatási és Belügyminiszteri rendelet 6. cikkely 
előírásait, amely szerint a megyére vonatkozó Kockázatelemzési és kockázatkezelési tervet 
aktualizálják, minden év elején vagy ahányszor az elemzettektől eltérő kockázatok jelentkeznek 
vagy módosulások jelentkeznek azon szervek szervezésében, amelyek a törvény szerint, feladatokat 
látnak el vagy támogatási funkciókat biztosítanak, a vészhelyzetek megelőzésére és ügykezelésére 
vonatkozóan, területi jelleggel, alávetjük jóváhagyásra, a Maros megye kockázatelemzési és 
kockázatkezelési tervének az aktualizálásának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 
 

ALELNÖK 

Kovács Mihály-Levente 
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