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2021. április 14-i
59. számú HATÁROZAT

A Maros megye 2021. évi tűzvédelmi képességét elemző jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, a 6714/16.03.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Terület  és  Városrendezési  Igazgatóságnak  a  Szakjelentését  és  a  Jogügyi  és  Közigazgatási
Igazgatóságnak a 6792/17.03.2022. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,

Figyelembe véve, a Maros Megyei HOREA Vészhelyzeti Felügyelőségnek, a Maros megye 2021.
évi  tűzvédelmi  képességét  elemző  jelentésnek  a  jóváhagyásáról  szóló  1856596/28.08.2022.  sz.
átiratát,

Az  utólagos  módosításokkal  és  kiegészítésekkel  újraközölt,  a  tűz  elleni  védelemre  vonatkozó
307/2006. sz. Törvény 15. cikkely a) és c) betű 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 2021. évi tűzvédelmi képességét elemző jelentést, amely a
jelen határozat szerves részét képező mellékletbe van foglalva.

2.  cikkely 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
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MAROS MEGYEI TANÁCS
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG
VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT
VÉSZHELYZETI OSZTÁLY

6714/16.03.2021. sz.
XIB/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

A Maros megye 2021. évi tűzvédelmi képességét elemző jelentésnek 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 2021. évbe, a Maros Megyei Tanács, a 2021 szeptemberében szervezett „Tűzoltók napja”
alkalmából,  hozzá  járult  a  „Pompierii  Mureşeni” (Maros  megyei  Tűzoltók)  folyóiratnak  a  25.
számának  a  kiadásához,  valamint  prospektusoknak  vagy  más  nyomtatott  információknak  a
kiadásához, amelyekkel a lakosság tudomására hozzák, a sürgősségi vagy katasztrófa helyzeteket
generáló  kockázati  tényezőket,  valamint  egy  sürgősségi  helyzetnek  a  megjelenésének  vagy
keletkezésének esetén a cselekvés módjának az ismeretét.
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Maros  megye  2021.  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. 

Ugyanakkor,  a  felügyelőségnek  a  megelőző  ellenőrzés  keretében,  a  szakszemélyzet  elvégzett
és/vagy  részt  vett  912  ellenőrzésen  a  vészhelyzet  területén  és  28  riasztáson,  tűzesetre  és  egy
riasztási-mentési gyakorlaton a polgári védelem terén.

Az ellenőrzési és irányító abban konkretizálódott, hogy megállapítottak 1553 hiányosságot, 265-öt
az  ellenőrzés  ideje  alatt  el  is  hárítottak.  Elvégeztek  730  felkészítőt  a  vészhelyzet  vonalán,
amelyekből 479-et a gazdasági egységeknél, 213-at az intézményeknél és 38-at a településeknél.

Az utólag módosított és kiegészített 273/1994. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, Az építkezési
munkálatoknak  és  a  hozzátartozó berendezéseknek az átvételének  a  szabályzatának az előírásai
szerint,  a  véleményező/engedélyező  szervek  keretében  tevékenykedő  szakemberek  részt  vettek,
mint meghívottak, 37 műszaki elemző bizottságban, 10 munkálat befejezési átvételi bizottságban, 0
városrendezési bizottságban és 2 területrendezési bizottságban.

A SEVESO Direktíva vonalán, elvégeztek 10 ellenőrzést azoknál a létesítményeknél, amelyek a
SVESO Direktívába vannak besorolva, 7 alapellenőrzés a vészhelyzet szempontjából, elvégezték a
SC VITAFOAM ROMANIA SRL, SC DAFCOCHIM SRL,  SNGN ROMGAZ SA- DEPOZIT
SĂRMĂȘEL Külső Sürgősségi  Tervnek a tesztelését  és  2-szer  részt  vettek  a  Külső Sürgősségi
Tervek  tesztelési  gyakorlaton,  kibocsátottak  5  véleményezést  a  Belső  Sürgősségi  Tervekről  és
kibocsátottak 3 véleményezést a biztonsági jelentésekhez.

A  HOREA  Vészhelyzeti  Felügyelőségnek,  a  2022.  évi  célkitűzései  és  prioritásai/intézkedési
javaslatok a tevékenység javításának az érdekébe:

-  A műveleti  és  válaszadási  kapacitásnak  a  növelése,  a  vészhelyzeteknek  a  közösségekre  való
hatásainak  a  csökkentése  és  az  elvégzett  kiküldetések  minőségének  a  javítása,  úgy a  hivatásos
beavatkozási  egységek  szintjén,  mint  az  önkéntes  és  magán  vészhelyzeti  szolgálatok  szintjén,
amelyek a felügyelőség irányítása alatt állnak;

-  A  felügyelőség  és  a  polgármesteri  hivatalok  helyi  tanácsainak  részéről  jövő  erőfeszítések
megerősítése,  az  alárendelt  intézmények  tűzvédelmi  biztonsági  engedélyek  és  az  önkéntes
vészhelyzeti szolgálatok sajátos véleményezéseinek a beszerzésének az érdekébe;

-  Az  önkéntes  és  magán  vészhelyzeti  szolgálatok  személyzetének  a  felkészítési  szintjének  a
növelése, a hivatásos szolgálatokkal közösen végzett felkészítő programokkal;
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-  A  vészhelyzeti  menedzsment  feladatkörrel  rendelkező  személyzetnek  a  felkészítő
tevékenységének  a  konszolidálása,  a  Kolozsvár-i  Polgári  védelmi  Zonális  Felkészítő  központ
keretében, a Vészhelyzet területén végzett felkészítési és a területen feladatokat ellátó személyzet
felkészítési tervének a keretében beütemezett felkészítő tevékenységekkel;

-  A  felügyelőség  aktív  részvétele  a  helyi  tanácsok  szintjén,  a  műszaki  támogatásnyújtásba,  a
szervezeti  felépítésének  a  módosítási  megoldásainak  az  azonosításának,  ott  ahol  a  helyzet
megköveteli,  a  „vészhelyzeti  önkéntes  szolgálatvezető”  tisztségnek  a  bevezetésének,  a  sajátos
tisztségek betöltésének, a megfelelő védő felszereléssel, beavatkozási eszközökkel való ellátásának
érdekébe és  a  sajátos  dokumentumok összeállítása  a  vészhelyzeti  önkéntes  szolgálatoknak  és  a
hatáskörök engedélyezésének az érdekébe, az érvényes jogszabályzat előírásai szerint;

-  A  szolgálati  gépjárművekkel  való  felszerelési  szintnek  a  növelése,  egy  alkalmas  válaszadás
biztosításának  céljából,  a  vészhelyzeti  esetek  keletkezésének  esetébe,  ciszterna  típusú
haszongépjárművek beszerzésével,  a  tűzoltásoknál  beavatkozásokhoz és  a  vészhelyzeti  önkéntes
szolgálatoknak a támogatásához, a beavatkozási haszongépjárművekkel való felszerelésük érdekébe
megtett  eljárásokban és egyes  erős szolgálatok  konszolidálása  a  közigazgatási  területi  egységek
szintjén;

-  A  Megyei  Tanács  és  a  Tanfelügyelőség  szintjén  a  döntéshozók  együttműködése,  a
gyermekek/diákok szintjén a megelőző tevékenységek fontosságának a növelésének a céljából, a
műszaki-gyakorlati körök és a nekik szervezett versenyek keretében: ”A tűzoltók barátja” és ”Az én
életemmel életet védek”, az oktató célú tevékenységek lebonyolításához szükséges tananyagokkal
való ellátásra vonatkozóan;

- A felügyelőség személyzete és a közigazgatási területi egységek szintjén, a polgári gazdaságok
szintjén,  a  vészhelyzeti  vonalon  feladatokkal  megbízott  személyzet  által  végzett,  megelőző
informáló  jellegű  tevékenységek  fokozása,  informatív  anyagok  terjesztésével  és  a  magán
lakásoknak érzékelő készülékekkel és elsőfokú beavatkozási eszközökkel való felszerelésükkel.

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  fentebb  bemutatottakat,  alávetjük  jóváhagyásra  a  Maros  megye  2021.  évi
tűzvédelmi képességét elemző jelentésnek a jóváhagyásáról szóló határozattervezetet.

ALELNÖK

Kovács Mihály-Levente
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