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2021. november 25.-i 

191. számú HATÁROZAT 

A 2010-2030-as időszakban, Maros megye adminisztratív területéről készült, digitális formátumú, 

ortofotó térképek, ingyenes címen való rendelkezésre bocsátásáról szóló, a Hadügyminisztérium és 

a Maros Megyei Tanács közötti protokoll jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 31834/17.11.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Véleményező, engedélyező és ellenőrző szolgálat szakjelentését, a Jogügyi szolgálat jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Hadügyminisztérium keretében működő, ”General de divizie Constantin Barozzi” 

Hadügyi Térinformációs Ügynökség 6017/28321/14.10.2021. sz. átiratra, 

Figyelembe véve, a 2021-2030-as időszakra, a Románia területén a légi fényképezési szolgáltatások 

kivitelezésére és az ortofotó térképek készítésére vonatkozó és a digitalizálási szolgáltatások 

kivitelezésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium részére a Mezőgazdasági 

parcellák azonosítási rendszerének az aktualizálására vonatkozó 75/2021. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 5. cikkely (2) bekezdést 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, megerősítve a (7) bekezdés „a” 

betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a 2010-2030-as időszakban, Maros megye adminisztratív területéről készült, 

digitális formátumú, ortofotó térképek, ingyenes címen való rendelkezésre bocsátásáról szóló, a 

Hadügyminisztérium és a Maros Megyei Tanács közötti protokoll megkötését, amely a jelen 

határozat szerves részét képező mellékletbe van foglalva. 

2. cikkely Meghatalmazza, a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben jóváhagyott protokoll 

aláírásával. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Hadügyminisztériumnak és a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a Terület és városrendezési igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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ALELNÖKI KABINET 

 

 

31834/17.11.2021. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2010-2030-as időszakban, Maros megye adminisztratív területéről készült, digitális formátumú, 

ortofotó térképek, ingyenes címen való rendelkezésre bocsátásáról szóló, a Hadügyminisztérium és 

a Maros Megyei Tanács közötti protokoll jóváhagyására vonatkozóan  

 

Románia területén, a légi fényképezési tevékenység és az ortofotó térképek készítését, a 2021-2030-

as időszakra, a Románia területén a légi fényképezési szolgáltatások kivitelezésére és az ortofotó 

térképek készítésére vonatkozó és a digitalizálási szolgáltatások kivitelezésére és a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Minisztérium részére a Mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének az 

aktualizálására vonatkozó 75/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel van szabályozva. 

Ezek szerint, az ortofotó térképek és a légi fotogrammetria kivitelezési tevékenységeket a 

Hadügyminisztérium végzi, az utólag módosított, 7/1996. sz. Kataszteri és ingatlan nyilvántartó 

törvény 7. cikkely előírásainak a betartásával, amelyek szerint a hadügy, a közrendészet és a 

nemzetbiztonság terén tevékenykedő intézmények végezhetnek, a saját személyzetükkel és 

felszereléseikkel, a sajátos tevékenységi területeiken, geodéziai, gravimetriai, topográfiai, 

fotogrammetriai és térképészeti munkálatokat, amelyek szükségesek a védelemnek, a 

közrendészetnek és nemzetbiztonságnak, a saját műszaki normák és szabványok szerint, amelyeket 

ezeknek az intézményeknek a vezetőinek a rendeleteivel hagytak jóvá. 

A fizikai-földrajzi változások dinamikájára tekintettel, illetve a tájnak, az infrastruktúrának jelentős 

változásaira, az erdei növényzet előrehaladására, az árvizek hatására és más hasonlókra, szükség 

van az ortofotó térképeknek a helyettesítésére 3 évenként. 

A 75/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az alkalmazásának következtében, az 

elkészült ortofotó térképeket a megyei tanács rendelkezésére bocsátják, ingyenesen, kérésre, a 

Hadügyminisztériummal megkötött protokoll szerint. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra, a 2010-2030-as időszakban, 

Maros megye adminisztratív területéről készült, digitális formátumú, ortofotó térképek, ingyenes 

címen való rendelkezésre bocsátásáról szóló, a Hadügyminisztérium és a Maros Megyei Tanács 

közötti protokoll jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

ALELNÖK 

Kovács Mihály-Levente 
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