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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

TERVEZET 

 

2018. november 22.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

Az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a 

hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 21873/15.10.2018. sz. indokolást, a Műszaki 

Igazgatóságnak a 21874/15.10.2018. sz. Szakjelentését, Jogügyi Szolgálatnak a 24836/16.11.2018. 

sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

 

Figyelembe véve: 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 

43/1997. sz. Kormányrendeletnek; 

-  Az 1835/2017. sz. Rendelettel jóváhagyott az építkezéseknek, berendezéseknek és a reklám 

felületeknek az utak övezeteibe, a hidakon, a felüljárókon, a völgyzárókon, a közúti 

alagutakba való tervezési és elhelyezési feltételeire, valamint a közutak bekötő útjainak a 

kiépítésére vonatkozó műszaki normák; 

- Az 1294/2017. sz. Rendelettel jóváhagyott, a közhasznú munkálatoknak, a berendezéseknek 

az oszlopainak és a gyümölcsfáknak, a városi és vidéki településeibe való elhelyezésére 

vonatkozó műszaki normáknak; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvénynek; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési munkálatoknak az 

engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvénynek; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvénynek; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közutakon való közlekedésre 

vonatkozó 195/2002. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek; 

- Az 525/1996. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a városrendezésnek az általános 

szabályzatának; 

- A közutak használatára és jó állapotba való megőrzésére vonatkozó normáknak a 

szabálysértéseinek a meghatározására és  büntetésére vonatkozó 36/1996. sz. Határozatnak; 

az előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1). bekezdés ”c” betű, alátámasztva a (4) bekezdés ”a” betű, 
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valamint a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. 

sz. Törvény által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak az 1 Mellékletébe foglalt, az Építkezéseknek, 

berendezéseknek és reklám felületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon és a 

felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatot. 

2. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak a 2. Mellékletébe foglalt, a megyei utak övezeteibe, a 

hidakra és felüljárókra, az elhelyezési és/vagy hozzáférési Előzetes belegyezésnek/Engedélynek a 

kibocsátásának/meghosszabbításának a típus kérését. 

3. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak a 3. Mellékletébe foglalt, az Előzetes beleegyezésnek a 

keret mintáját. 

4. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak a 4. Mellékletébe foglalt, a megyei utak övezeteibe, a 

hidakra és felüljárókra, az elhelyezési és/vagy hozzáférési Engedélyének a keret mintáját. 

5. cikkely Jóváhagyja a jelen határozatnak az 5. Mellékletébe foglalt, a megyei utak övezeteinek, a 

hídjainak és felüljáróinak a használati szerződésének a keret mintáját. 

6. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, hogy aláírja és megtegye az 

összes szükséges törvényes formaságokat a megyei utaknak az övezetei, a hidaknak és a 

felüljáróknak a használatának a szerződéseinek a megkötésének az érdekébe. 

7. cikkely Feljogosítja a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságát és Gazdasági 

Igazgatóságát, az összes szükséges formaságoknak a teljesítésére, az 1. Mellékletbe foglalt, az 

Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon 

és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatának, az alkalmazásának érdekébe, 

valamint a megyei utaknak, az övezeteinek, a hidaknak és a felüljáróknak a használati 

szerződéseinek, a kivitelezésének a követésére. 

8. cikkely Az 1-5 mellékletek a jelen határozat részét képezik. 

9. cikkely Jelen határozatot közzé teszik, közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával, a Maros 

Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Műszaki Igazgatóságával és Gazdasági Igazgatóságával, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

21873/15.10.2018. sz. 

IXD/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a 

hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormányrendelet előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, a Maros megyei, megyei utak 

ügykezelői minőségébe, köteles követni és ellenőrizni az utak övezeteiben végzett bármely 

munkálatoknak a kivitelezésére vonatkozó jogi előírásoknak a betartását, valamint a Maros megyei, 

megyei közutaknak a karbantartását, javítását és modernizálását. 

Az 1835/2017. sz. Rendelettel jóváhagyott az építkezéseknek, berendezéseknek és a reklám 

felületeknek az utak övezeteibe, a hidakon, a felüljárókon, a völgyzárókon, a közúti alagutakba való 

tervezési és elhelyezési feltételeire, valamint a közutak bekötő útjainak a kiépítésére vonatkozó 

műszaki normák szerint, az útnak, az ügykezelőjének a beleegyezése, a munkálat megkezdése előtti 

kettő megelőző fázist követ, amely az előzetes beleegyezésnek a kiadásából, illetve az elhelyezési 

és/vagy az úthoz való hozzáférési engedély. 

Az újraközölt, a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely (2) 

bekezdés előírásai szerint, a közutak övezeteibe való elhelyezési és/vagy hozzáférési engedélynek 

az előzetes beleegyezésének a kibocsátására vonatkozó, a közút övezetének a használati és 

hozzáférési szerződések a megkötésére vonatkozó feltételeket, valamint az építkezéseknek, 

berendezéseknek és a reklámfelületeknek, az utak övezeteibe, a hidakra, a felüljáróknak, a 

völgyzáróknak és az alagutakba való elhelyezésére vonatkozó feltételeket, jellegzetes normákkal 

határozzák meg, amelyeket a megyei tanácsnak a határozatával hagynak jóvá, az érvényes 

jogszabályok betartásával, a megyei érdekeltségű utaknak.  

Tekintettel, ugyanannak a cikkelynek a (3) bekezdés előírásaira, ”A közutak övezeteibe való 

elhelyezési és/vagy hozzáférési előzetes beleegyezésnek és engedélyezésnek a kérelmezésének a 

kötelessége és felelőssége, valamint ezeknek a betartásának a felelőssége, a munkálatoknak vagy a 

kivitelezett vagy elhelyezett létesítményeknek a haszonélvezőjére hárulnak.”  

Az újraközölt, a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 46. cikkely (9) 

bekezdés előírásai szerint, ”Az utak övezeteibe való elhelyezéshez és hozzáféréshez, a 

haszonélvezőnek a kötelessége megkötni, a közútnak az ügykezelőjével, a közútnak az övezetének a 

használatának és hozzáférésének a szerződését és a megfelelő díjaknak a kifizetése.” 

Figyelembe véve a fennebbi jogi előírásokat, a jelen okirathoz mellékelt határozattervezettel, 

javasoljuk jóváhagyásra az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklám felületeknek, a megyei 

utaknak az övezetébe, a hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatot, a 

megyei utak övezeteibe, a hidakra és felüljárókra, az elhelyezési és/vagy hozzáférési Előzetes 
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belegyezésnek/Engedélynek a kibocsátásának/meghosszabbításának a típus kérését, az Előzetes 

beleegyezésnek a keret mintáját, megyei utak övezeteibe, a hidakra és felüljárókra, az elhelyezési 

és/vagy hozzáférési Engedélyének a keret mintáját és a megyei utak övezeteinek, a hídjainak és 

felüljáróinak a használati szerződésének a keret mintáját, az 1-5 mellékletek szerint. 

A fennebb bemutatott összes indok értelmébe, javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a 

jóváhagyását. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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