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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. május 25.-i 

78. számú HATÁROZAT 

 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program és a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 10.113/18.05.2017 sz. indokolását, a Maros Megyei „Horea” 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség 9709/12.05.2017 sz. átiratát, valamint a szakbizottságok 

véleményezését,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének ”e” és „f” betűjének és (6) bekezdésének 

az ”a” betűjének és a 97. cikkelyének alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja az 1. sz. Mellékletbe foglalt „A beavatkozási struktúrák operativitása a 

polgárok védelmébe” megyei közérdekű programot. 

2. cikkely Jóváhagyja Maros Megye és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség 

közötti együttműködést az 1. cikkelyben említett program kivitelezésében, a 2. sz. Mellékletbe 

foglalt együttműködési egyezmény szerint. 

3. cikkely Az 1 és 2 Mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 

4. cikkely (1) A Maros Megye által, a program keretében folytatott tevékenységek finanszírozása a 

költségvetés 87.02.50 fejezetének 20.30.30 „Más gazdasági tevékenységek” tételéből történik. 

(2) A 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésből kiutalják a 237.000 lejes összeget. 

5. cikkely Felhatalmazzák Maros Megye Elnökét – Péter Ferenc urat, hogy aláírja a 2. cikkelyben 

említett együttműködési egyezményt. 

6. cikkely Jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Gazdasági Igazgatóság és a Maros Megyei 

„Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség. 

7. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőséggel  

és Maros Megye Prefektusi Hivatalával.  

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 10.113/18.05.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program és a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség a 9709/12.05.2017. sz. átiratában jelzi 

nekünk a problémákat, amelyekkel szembesül a sürgősségi esetek folyamán, amelyeket el kell, 

lásson.  

Eszerint, a beavatkozó alegységek, amelyeknek a beavatkozási területükön magas épületek vannak, 

a biztosításának az érdekébe, a hegymászói felszereléssel való felszerelése, megengedné a 

magasban való beavatkozást, függetlenül a terep egyenetlenségeitől. 

Egy szoftveres informatikai és egy hardveres felületű megoldásnak a létezésének a szükségessége, 

amely feldolgozza az összes információt, amelyek szükségesek a sürgősségi esetek folyamatainak a 

levezetéséhez, valamint a megelőző természetűekét, a Maros megye szintjén létező veszélytényezők 

jogszerű nyilvántartásáért. 

SADAC csatlakozású gépek beszerzése, amelyek biztosítják a mentő személyzet hozzáférését a 

szűk helyekhez. 

A Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek a hatáskörének a zónájának, a 

második világháború fegyveres összetűzéseinek a zónáival való átfedésének a kontextusában, 

rendszeresen találnak meg lőszert, amely nem robbant fel. Ezeknek a szállítása, a megtalálási 

helyéről a raktárba és azután a felrobbantási helyre, a személyzet biztonságosságának a 

körülményei között, valamint a fel nem robbant lőszer megsemmisítésének idején a 

félresikerülésének a veszélyének a csökkentéséért, szükséges a jelenlegi gyújtógép kicserélése, 

amely úgy fizikailag, mint morálisan is elévődött. 

Egy videó kamera és egy fényképezőgép beszerzésének a szükségessége, hogy lehessen 

beazonosítani a hibákat, amelyek a károk keletkezéséhez vagy emberi életvesztéshez vezettek. 

Hasonlóan, a minél hatékonyabb kommunikálás érdekébe, szükség van mobil és fix rádióadók 

beszerzésére. 

Figyelembe véve, hogy az ellátmányban levő gépjárművek száma megnőtt kötelezővé vált egy 

színnek a megépítése, amely megvédje a gépjárművek karosszériáját, leginkább a hideg évszakban. 

A Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek, a Maros Megyébe iktatott 

9709/12.04.2017. sz. átiratával, benyújtotta jóváhagyásra és kivitelezésre a fennebb említett 

programot, amelyet csatoltak a kérésükhöz. 

A program teljes költségvetése 560.600 lej, amelyből a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi 

Felügyelőségnek a hozzájárulása 323.600 lej, Maros Megye része pedig 237.000 lej, összegek, 
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amelyeket jellegzetes felszerelések és berendezések beszerzésére fognak használni, a megyei szintű 

beavatkozások vezetési és irányítási tevékenységeinek a feljavításának az érdekébe. 

Megjegyezzük, hogy ez a program május havában indul és 2017. november havában fog zárulni, 

következik, hogy a megyei közhatóság kiutalja a 2017. évi bevételi és kiadási költségvetéséből, a 

237.000 lejes összeget. 

Az újra közölt, 2001. évi 215. számú Helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének 

”e” és ”f” betűjét összevetve a (6) bekezdés ”a” betűjének az előírásaival szemben, amelyek szerint, 

az intézmények közötti együttműködési hatáskörük gyakorlásában, a megyei tanácsok más jogi 

személyekkel köthetnek együttműködési egyezményt, közös tevékenységek finanszírozására és 

rendezésére, javasoljuk jóváhagyásra „A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok 

védelmébe” megyei közérdekű programot és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció bevezetését, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Iulia Axente 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc, szolgálatvezető 
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