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7575/24.03.2022. sz. 

IX B/1 akta 

 

KÖZLEMÉNY 

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács 2022. március 24-én megnyitotta a következő normatív jellegű 

okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: „Határozattervezet az UNESCO Szervező 

Bizottság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról a világörökségi listára felvett 

Maros megyei történelmi emlékmű - Segesvári Történelmi Központ érdekében - 902-1999 kód, 

valamint a helyi közösség képviselőinek kinevezési módszertanáról az UNESCO Szervező 

Bizottságába”.  

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 

 A javasolt normatív jellegű okirat elfogadásának szükségességéről szóló jóváhagyási 

jelentést; 

 A Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóság szakjelentését; 

 A jogügyi szolgálat jelentését; 

 A határozattervezet 1. és 2. mellékletét. 

A dokumentáció megtekinthető: 

 az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű 

határozattervezeteknél; 

 az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz., 1-es iroda; 

 az okirattervezetet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján. 

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, 

indítványokat és véleményeket 2022. április 5-ig lehet benyújtani: 

 az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relații și informații publice – 

Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog 

îmbunătățit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri 

néven; 

  elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre: 

cjmures@cjmures.ro; 

 postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 

 az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Határozattervezet az UNESCO 

Szervező Bizottság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról a világörökségi listára 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro


 

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

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

felvett Maros megyei történelmi emlékmű - Segesvári Történelmi Központ érdekében - 902-1999 

kód, valamint a helyi közösség képviselőinek kinevezési módszertanáról az UNESCO Szervező 

Bizottságába”- Javaslatok. 

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek 

(Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 

Az írásban megfogalmazott és beküldött, ám elutasított javaslatokra a beküldők írásban kapnak 

indoklást.  

Az érdeklődők számára lehetőség van közvita szervezésére is, ahol a jogszabálytervezetről 

nyilvános vitát lehet folytatni, abban az esetben, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy 

más hatóság írásban kéri 2022. április 5-ig. 

További információk a következő telefonszámon igényelhetők: 0265/263211, az 1248-as vagy 

1254-es belső számokon, valamint e-mailben a popescu.adina@cjmures.ro címen, illetve a 

belean.monica@cjmures.ro címen. Kapcsolattartó: Adina Popescu főépítész, Monica Belean 

tanácsadó. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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2022. ________-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Világörökség Listáján szereplő – Segesvár Történelmi Központja – 902-1999 azonosítóval 

rendelkező, Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságának a 

szervezési és működési szabályzatának és az UNESCO szervezési bizottságába a helyi közösség 

képviselőinek a kinevezési módszertanának jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, a 7255/24.03.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Terület és városrendezési igazgatóság Szakjelentését és a Jogügyi Szolgálat Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Világörökség listáján szereplő történelmi 

műemlékek egyes védelmi intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 47/2000. sz. 

Kormányrendelet 4^1. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseire, 

A 857/2021. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, UNESCO szervezési bizottságok 

Keretszabályzatának és összetételének a 2. cikkely (7) bekezdés előírásait tekintetbe véve, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásnak a betartásával, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű és a 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései alapján,   

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Világörökség Listáján szereplő – Segesvár Történelmi Központja – 902-

1999 azonosítóval rendelkező, Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési 

bizottságának a szervezési és működési szabályzatát, az 1. sz. melléklet szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja, a Világörökség Listáján szereplő – Segesvár Történelmi Központja – 902-

1999 azonosítóval rendelkező, Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési 

bizottságába a helyi közösség képviselőinek a kinevezési módszertanát, a 2. sz. melléklet szerint. 

3. cikkely A Világörökség Listáján szereplő – Segesvár Történelmi Központja – 902-1999 

azonosítóval rendelkező, Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési 

bizottságában kifejtet tevékenységéért, a történelmi műemlék koordinátorának 9.782 lej értékű 

bruttó havi járadékhoz van joga 

4. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 
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5. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Terület és 

Városrendezési Igazgatóságának, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Világörökség Listáján szereplő – Segesvár Történelmi Központja – 902-1999 azonosítóval 

rendelkező, Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságának a 

szervezési és működési szabályzatának és az UNESCO szervezési bizottságába a helyi közösség 

képviselőinek a kinevezési módszertanának jóváhagyására vonatkozóan 

 

Amint a 23/2020. sz. Törvénnyel módosítva és kiegészítve volt, a Világörökség listáján szereplő 

történelmi műemlékek egyes védelmi intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 47/2000. sz. 

Kormányrendelet 4^1. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, az UNESCO szervezési bizottságának 

a Keret-szabályzatát, a Világörökség listáján található történelmi műemlékek és azok védelmi 

övezetének a megőrzésére vonatkozó feladatokat ellátó hatóságok és intézmények képviselőiből, a 

tulajdonosokból, a helyi közösségekből és az ország kulturális örökségének a megóvásának a 

területén tevékenykedő szakemberekből és szakértőkből álló komponenst, Kormányhatározattal 

állapítják meg. 

Ennek értelmében, a 857/2021. sz. Kormányhatározattal, jóváhagyták az UNESCO szervezési 

bizottságainak a Keret-szabályzatát és az összetételét. 

Maros megye közigazgatási területén található Segesvár Történelmi Központja, létesítmény, amely 

szerepel az UNESCO Világörökség Romániai Listáján, az azonosítója 902-1999. 

A 857/2021. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott Szabályzat 2. cikkely (1) bekezdés szerint, a 

megye területén található minden egyes történelmi műemléknek, megyei tanács határozattal 

létrehoznak egy UNESCO szervezési bizottságot (C.O.U.), az utólag módosított és kiegészített 

47/2000. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 4^1 cikkely (2) bekezdés szerint pedig, az UNESCO 

szervezési bizottságának a névleges összetételét, valamint a szervezési és működési szabályzatát a 

megyei tanács hagyja jóvá. 

Hasonlóan, a 857/2021. sz. Kormányhatározat 2. cikkely (5) bekezdés meghatározza az UNESCO 

szervezési bizottság összetételét, amelyben kell, szerepeljen a helyi közösség 3 képviselője, akiket a 

közösség nevez meg, a megyei tanács által szervezett nyilvános konzultáció keretében, a település 

területén, a kulturális örökség területén tevékenykedő polgárok vagy egyesületek, nem kormányzati 

szervezetek soraiból. 

A 857/2021. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott Szabályzat 1. cikkely (1) bekezdés, valamint 2. 

cikkely (7) bekezdés szerint, a megyei tanács jóváhagyja az UNESCO szervezési bizottságának a 

szervezési és működési szabályzatát és a helyi közösség képviselőinek a kinevezési módszertanát. 
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A 857/2021. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott Keretszabályzat 5. cikkely (2) bekezdés előírásai 

szerint, a történelmi műemlék koordinátora, kaphat fizetést az UNESCO szervezési bizottságában 

kifejtett tevékenységéért, a megyei tanács határozattal megállapított nagyságba és feltételek között, 

a költségvetésben ezzel a rendeltetéssel meghatározott összegek határai között. 

Ezek szerint, a fizetés mértékének a megállapításának az érdekébe, amelyben a történelmi műemlék 

koordinátora részesül, tekintettel a tényre, hogy a törvényhozó nem határozta meg egy vonatkozó 

jogszabállyal az járadék értékét és, hogy mostanig nem volt azonosítva egy, az országbeli 

történelmi műemlék koordinátori tevékenységért végzett kifizetés sem, amelyet felhasználhassunk, 

mint referenciát, azonosítottunk egyes elemeket, amelyek elemezhetők a történelmi műemlék 

koordinátor fizetés szintjének a meghatározásánál, a Szabályzattal meghatározott történelmi 

műemlék koordinátor feladatköréből, a tevékenységének a nehézségi fokából, valamint az egyes 

köztisztségeknek a napi 8 órás tevékenység után meghatározott havi bruttó fizetésekből tevődnek 

össze. 

A fennebbiek szempontjából, a történelmi műemlék koordinátor fizetésének az értékének a 

megalapozásánál, a megye főépítészének járó fizetést vették figyelembe – 16.435 lej értékbe, 

tekintettel arra a szándékunkra, hogy a területen tevékenykedő szakembereket szeretnénk bevonni. 

Figyelembe véve a tényt, hogy a történelmi műemlék koordinátor tevékenysége nem asszimilálható 

a teljes normában végzett tevékenységgel, viszont a megbízatása szerinti feladatkörhöz viszonyítva, 

úgy véljük, hogy a Segesvár Történelmi Központja történelmi műemlék koordinátor munkaidejének 

a mennyisége havi 100 óra. 

Ezek szerint, a Segesvár Történelmi Központja UNESCO szervezési és működési központ 

keretében, javasoljuk, hogy a történelmi műemlék koordinátor havi bruttó járadéka 9.782 lej legyen. 

A Segesvár Történelmi Központja – UNESCO Szervezési Központ keretében effektíven el végzett 

tevékenység függvényében, amelyet az első 6 hónap után, az annak érdekébe kinevezett értékelő 

bizottság fog értékelni, a megyei közhatóság újraelemezheti a jóváhagyott fizetés értékét, amelyben 

a történelmű műemlék koordinátor részesül. 

A fentebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 
 
 
 

ALELNÖK 

Kovács Mihály-Levente 

 

 

 


	unesco
	p hot_HU
	ref apr_HU

