
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

170. számú HATÁROZAT 
2016. október 27-i 

a „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” keretén 
belüli „MAROS MEGYE TERÜLETI SZINTJÉN BELÜLI  TERMÉSZET KOCKÁZATI 

TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA” dokumentáció jóváhagyására vonatkozóan 
 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Terület-és Városrendezési Igazgatóság a „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS 
FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” keretén belüli „MAROS MEGYE 
TERÜLETI SZINTJÉN BELÜLI  TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA” 
dokumentáció jóváhagyására vonatkozó 2016.07.18/13650 sz. tényfeltáró indoklását, 
a nyilvánossági tájékozatató és konzultáló Jelentést, valamint a Terület-és 
Városrendezési Igazgatóság álláspontját, a terület-és városrendezési műszaki 
Bizottság meghagyását és a szakbizottságok meghagyását,  
 
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2003/447 sz. 
Kormányrendelet által jóváhagyott,-a földcsuszamlások természetkockázati 
térképeinek összeállítási módjára és azok tartalmára vonatkozó módszertani 
Előírások 3.cikkének, az újból közzétett, utólagosan módosított és kiegészített, 
terület-és városrendezésre vonatkozó 2001/350 sz. Törvény 56.cikke, (1) 
bekezdésének és a Maros Megyei Tanács 2011.04.28/61 sz. Határozatának 
rendelkezéseit, a közigazgatáson belüli döntéshozatali átláthatóságra vonatkozó 
2003/52 sz. Törvény  előírásainak, illetve a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási 
Miniszter 2010.12.30/2701 sz., utólagosan módosított és kiegészített Rendelete által 
jóváhagyott – terület-és városrendezési tervek feülvizsgálatára vagy kidolgozására 
vonatkozó nyilvánossági tájékozatatást és konzultálást szolgáló  Módzser előírásainak   
tiszteletben tartása által,  
 
Az újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett 2001/215 sz. hely 
önkormányzati Törvény 97. Cikke, (1) bekezdése által előírt rendelkezések  
értelmében, 

határozza: 
 

1. Cikk. Jóváhagyásra kerül a jelen határozat szerves részét képező mellékletben 
előírt  „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” 
keretén belüli „MAROS MEGYE TERÜLETI SZINTJÉN BELÜLI  TERMÉSZET KOCKÁZATI 
TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA” dokumentáció.  
 
2. Cikk. A z 1.cikknek megfelelően jóváhagyott „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS 
TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” dokumentáció a Maros Megyei Tanács 
012.05.31/74 sz. Határozata által jóváhagyott Maros Megyei Területrendezési Terv  
alkotóelemét képezi, így ebben az értelemben a I Kötet- Bevezetés. Környezet, 
területi zónázás, I Fejezet - Környezet, területi zónázás, 1.8 pontján belül-  
Természet kockázati zónák az 1.8.1 alfejezet - FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS 
TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK iktatódik be.  
 

 



 

 

 

3.Cikk. A „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” 
dokumentáció ellensúlyozza a Maros Megyei Területrendezési Terv  további  
rendelkezéseit.  

4.Cikk. A jelen határozat végrehajtásának felelőssége a Maros Megyei Tanács 
szakapparátusán belüli főépítész felelősségére hárul.  

 
 
 
 
ALELNÖK                                                                                                Ellenjyegyző  
Alexandru Cîmpeanu                                                                                      TITKÁR 
                                                                                                               Paul Cosma  
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INDOKLÁS 
a „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” 

keretén belüli „MAROS MEGYE TERÜLETI SZINTJÉN BELÜLI  TERMÉSZET 
KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA” dokumentáció jóváhagyására vonatkozóan 

 
 
 
 
 
A természet kockázati térképek Maros Megye szintű  összeállításának célja a helyi és 
központi közigazgatás szak szervezetei által, a törvényes rendelkezéseknek 
megfelelően jóváhagyott természet kockázati zónáknak minősített beépített 
területek bejelentése, a megye területén belüli kockázatok csökkentési intézkedéseit 
megillető terv meghatározása és a térképek területrendezés során való felhsználása.  
 
A földcsuszamlás és földrengés természet kockázati térképek kidolgozása a 2003/447 
sz. Kormányrendelet által jóváhagyott,-a földcsuszamlások természetkockázati 
térképeinek összeállítási módjára és azok tartalmára vonatkozó módszertani 
Előírásoknak, a terület-és városrendezésre vonatkozó, újból közzétett 2001/350 sz. 
Törvény és a Nemzeti területrendezési Terv – V. Szakasz- Természet kockázati zónák 
jóváhagyására vonatkozó 2001/575 sz Törvény által előírt  rendelkezéseknek 
megfelelően történt.  
 
A „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” keretén 
belüli „MAROS MEGYE TERÜLETI SZINTJÉN BELÜLI  TERMÉSZET KOCKÁZATI 
TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA” dokumentáció tárgyát ezen jellegű természet ockázatok 
által veszáleztetett zónák – szakosodott intézmények tanulményai és kutatásai 
alapján történő részletes beazonosítása (például: a kockázatoknak kitett beépített 
zónák beazonosítása), meghatározása és füldrajri elhatárolása, a zónákat megillető 
kockázati térképek kidolgozása és ezen jelenségek megye szinten belüli feltételeinek 
meghatározása, a természet kockázati zónák   ejelentése és időszakos frissítési 
lehetőséggel rendelkező és az országos monitoring rendszerbe intgrált elektrónikus 
adatbankok létesítése képezi.  
 
Maros Megye Tanácsával kötött 2010.12.27/4P sz. szolgáltatási szerződés alapján, 
melynek tárgya a „Maros Megye területi szintjén való   természet kockázati 
térképek összeállítás” –át megillető tervezési szolgáltatás, a PRIMACONS GROPU SRL 
vállalat kidolgozta a földcsuszamlés és földrengés természet kockázati térképeket 
megillető dokumentációt.  
 
 
 
 



 

Figyelembe véve a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  keretén 
belüli Műszaki Bizottság – CTS 1 Természeti veszélyek és kockázatok - 2015.03.31/1 
sz. meghagyási jegyzőkönyvet, a Maros Megyei Tanács Főépítésze – a terület-és 
városrendezés műszaki Bizottságának 2016.02.19-i űlésszakaszán elektronikus 
formában bemutatta a PRIMACONS GROUP SRL vállalat által összeállított,  
földcsuszamlés és földrengés természet kockázati térképeket megillető 
dokumentációt.   
 
Figyelembe véve, hogy a dokumentáció elemzésének következtében a bizottság 
tagjai semmilyen jellegű megjegyzést sem továbbítottak, a bemutatott anyag 
elfogadottnak tekintett és kibocsáttatott a terület-és városrendezés műszaki 
Bizottságának 2016.04.13/7 sz. véleménye.   
 
Következés képpen, jóváhagyás céljából előterjesztjük a „FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS 
FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ” keretén belüli „MAROS MEGYE 
TERÜLETI SZINTJÉN BELÜLI  TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA” 
dokumentáció jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet.  
 
 
 
 
 
 
ALELNÖK                                                                                         FŐÉPITÉSZ 

Cîmpean Alexandru                                                             arh. Şipoş Răzvan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összeállitotta: Baciu Andreea 
Ellenőrizte: Szolgálat vezető - ing. Mariana Preotu 
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