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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 
 

2021. augusztus 26.-i 
140. számú HATÁROZAT 

A Maros megye informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges 
intézkedések bevezetését irányító bizottságnak a létrehozására és annak a Szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, Kovács Mihály-Levente úrnak a 22955/20.08.2021. 
sz. Jóváhagyási beszámolóját, a Véleményező, Engedélyező és Ellenőrző Szolgálat szakjelentését 
és a Jogügyi Szolgálat jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 
350/2001. sz. Törvény 22. cikkely (2) bekezdés és 22^1 előírásait, megerősítve az utólag módosított 
és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. sz. Törvény alkalmazási 
metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 233/2016. sz. 38^7 cikkely és 38^8 cikkely 
előírásaival, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. 
sz. Törvény 22^1 (2) bekezdés által előírt, Maros megye területén működő intézmények és 
entitások javaslataira, 

Az utólag módosított és kiegészített, 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 informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a 
javulásához szükséges intézkedések bevezetését irányító bizottságnak a létrehozását, a következő 
összetétellel: 

Elnök – Adina Gabriela Popescu, Maros Megye Főépítésze, a terület és városrendezésre, építkezés 
ellenőrzésre és fegyelemre vonatkozó szak szerv képviselője; 

Tagok - Cătălin Mihai Platon, a terület és városrendezésre, építkezés ellenőrzésre és fegyelemre 
vonatkozó szak szerv keretében, a véleményező, engedélyező és ellenőrző szolgálat vezetője; 

- Constantin Doru, szolgálatvezető – Szociális szolgálatok, stratégiák, projektek,szociális 
szolgálatok minőségének a felügyeleti, belső ellenőrzési és kapcsolattartó szolgálat, a Maros 
Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi főigagzagtóság képviselője; 

- Dr. Ferencz Lorand, a Maros megyei Közegészségügyi Igazgatóság képviselője; 

- Alexandru-Paul Râmba, tanácsadó a Kisebbségi osztály keretében, Maros Megye 
Prefektusi Hivatalának a Kisebbségi osztályának a képviselője; 
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- Croitor Roxana – tanácsadó, Város és Területrendezési Osztály keretében, Szászrégen 
municípium képviselője; 

- Moca Daniel Eufim, felügyelő, roma problémák, Szociális Ellátási Szolgálat, Marosludas 
város képviselője; 

- Kelemen Ioan Alexandru – felügyel, Terület-, városrendezési és várostervezési osztály 
keretében, Nagysármás város képviselője; 

- Carmen Sonica – felügyelő a Város és Területrendezési Iroda keretében, Radnót város 
képviselője; 

- David Ionela Simona – Szociális ellátási és gyámhivatal osztály, Maroskeresztúr község 
képviselője; 

- Bernad Edit – szociális ellátási és városrendezési feladatokkal megbízott referens, 
Székelyvécke Község képviselője; 

-  Moldovan Dragoș - a Buckner Alapítvány képviselője; 

- Koreck Maria Magdalena – a Divers Egyesület képviselője; 

- Bocsas Laurențiu, Szászrégen municípium informális településeinek a közösségének a 
képviselője; 

- Cengher Viorel, Marosludas város informális településeinek a közösségének a képviselője; 

- Lăcătuș Casian, Nagysármás város informális településeinek a közösségének a 
képviselője; 

- Bocotan Viorel, Radnót város informális településeinek a közösségének a képviselője; 

- Gherasim Mariu-Cornel, Maroskeresztúr község informális településeinek a közösségének 
a képviselője; 

- Hegedus Domokos, Székelyvécke község informális településeinek a közösségének a 
képviselője. 

2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megye informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a 
javulásához szükséges intézkedések bevezetését irányító bizottságnak a szervezési és működési 
szabályzatát, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Terület és 
Városrendezési Igazgatóságának, az intézményeknek és szervezeteknek, amelyeknek kinevezett 
tagjaik vannak a Bizottságban, valamint az 1. cikkely szerint létrehozott Bizottságba, tagként 
kinevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 
Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 
FŐJEGYZŐ 
Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 
 
 

 
22952/20.08.2021. sz. 
IX B/1 akta 
 

 
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges 
intézkedések bevezetését irányító bizottságnak a létrehozására és annak a Szervezési és működési 
szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. sz. Törvénnyel, amint kiegészítették a 151/2019. 
sz. Törvénnyel, szabályozták az informális település fogalmát, valamint az informális települések 
lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését irányító 
bizottságnak a létrehozását, a módszertani és operatív támogatást a helyi közigazgatási hatóságok 
részére, valamint a feladatkörök teljesítésének és a helyi szinten meghatározott tevékenységek 
felügyeletét. 

Ennek megfelelően, a fennebb említett jogszabály 2. melléklet – A törvényben használt fogalmak 
meghatározása, előírásai szerint, informális település az a minimum 3 spontán kifejlődött lakás 
rendeltetésű egységből álló csoportosulás, amelyeket, az utólag módosított és kiegészített, a 
292/2011. sz. szociális ellátási törvény szerint meghatározott, veszélyeztetett csoport részét képező 
személyek vagy családok foglalják el, és akiknek nincsen semmilyen féle joguk az elfoglalt 
ingatlanok fölött. Az informális települések leginkább a városi vagy vidéki települések perifériáin 
helyezkednek el, rögtönözött lakásokat foglalnak magukba, amelyek visszanyert anyagokból 
készültek és/vagy konvencionális építkezési anyagokból készítettek, az elhelyezkedésük és a 
szociális-demográfiai jellemzői szerint pedig, szociális elkülönülést, szegregációt és kirekesztést 
generál. A természeti (földcsuszamlás, árvíz), biológiai (szemétgödör, hulladéktároló, szennyezett 
területek és más hasonlók) vagy antropogén (a Seveso létesítmények, a műszaki-közmű 
infrastruktúra biztonsági övezete vagy védelmi övezete és más hasonló) kockázati övezetekben való 
elhelyezkedésükkel, egyes informális települések, veszélyeztetik a lakóik biztonságát és egészségét. 

Az informális települések lakóinak az életkörülményeinek a javításához szükséges intézkedések 
bevezetésének az irányításának az érdekébe, a megyei tanács, a főépítész intézményén keresztül, 
biztosítja egy ilyen bizottságnak a megszervezését és működését, módszertani és operatív 
támogatást nyújt a helyi közigazgatási hatóságok részére, valamint a feladatkörök teljesítésének és a 
helyi szinten meghatározott tevékenységek felügyeletének az érdekébe. 

A bizottság a szakszervek képviselőiből tevődik össze, a terület és városrendezés, az építkezés 
ellenőrzés és fegyelem, a megyei szintű szociális ellátási és gyermekvédelmi, közegészségügyi, 
roma problémák területekről, megyei szintről és a közigazgatási területi-egységtől, amelyek 
területén informális településeket azonosítottak, valamint a megye területén létező informális 
települések közösségeinek a képviselőiből és civil társadalom képviselőiből. 
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A Bizottság névszerinti összetételét, a megyei tanács elnökének és a bizottságban képviselt 
entitások javaslatainak alapján határozzák meg és a megyei tanács hagyja jóvá, együtt a szervezési 
és működési szabályzattal. 

A tevékenységében, a Bizottságot egy műszaki titkárság támogatja, amelyet a Maros Megyei 
Főépítésznek alárendelt szak szerv biztosítja. 

Figyelembe véve, a fennebb leírtakat, alávetjük jóváhagyásra a Maros megye informális 
településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését 
irányító bizottságnak a létrehozására és annak a Szervezési és működési szabályzatának a 
jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 
 
 
 

ALELNÖK 

Kovács Mihály-Levente 
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