
 
  

A Helyi Rendőrség Igazgatósága keretében működő Ellenőrzési, 
kereskedelmi építkezési fegyelem és környezetvédelmi osztályon – 

Építkezési fegyelem, utcai plakátolási és környezetvédelmi irodában  
végrehajtó köztisztség – III. besorolású, felső szakmai fokozatú helyi rendőr 

– állás betöltésére kiírt versenyvizsga 
KÖNYVÉSZETE 

 
1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel;  
2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 
kormányrendelet VI. részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 
3. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 
137/2000-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 
4. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 
202/2002-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel;  
5. A Helyi Rendőrség 155/2010-es számú törvénye; 
6. A helyi rendőrség szervezési és működési keretszabályzatának jóváhagyására 
vonatkozó 1332/2010-es számú határozat; 
7. Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó, 
újraközölt 50/1991-es számú törvény; 
8. Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó, 
újraközölt 50/1991-es számú törvényt módosító és kiegészítő 193/2019-es 
számű törvény; 
9. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001-es 
számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
10. A közigazgatásbeli döntéshozói átláthatóságra vonatkozó 2003. január 21-i 
52***-es számú törvény;  
11. Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere szakapparátusa 
szervezési és működési szabályzata időszerűsítésére vonatkozó 2019. május 30-i 
185-ös számú határozat; 
12. A személyes jellegű adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó (UE) 
2016/679 – GDPR szabályzat.  

 
                                                 SOÓS ZOLTÁN polgármester 

 
 



 
  

A Helyi Rendőrség Igazgatósága keretében működő Ellenőrzési, 
kereskedelmi építkezési fegyelem és környezetvédelmi osztályon – 

Építkezési fegyelem, utcai plakátolási és környezetvédelmi irodában  
végrehajtó köztisztség – III. besorolású, felső szakmai fokozatú helyi rendőr 

– állás betöltésére kiírt versenyvizsga 
TEMATIKÁJA 

 
1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
II., III., IV. fejezet és az V. fejezet II. cikke; 
 
2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 
kormányrendelet I. és V. fejezetének I. és II. címe – a IV. rész I. és II. cikke, az 
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 
3. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 2000. 
augusztus 31-i 137/2000-es számú törvény, a 2014. március 7-i 166-os számú 
Hivatalos Közlönyben újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel – 
I–IV. fejezetek; 
 
4. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 
202/2002-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel – I–VIII. fejezetek;  
 
5. A Helyi Rendőrség 155/2010-es számú törvénye – I-VI. fejezetek; 
 
6. A helyi rendőrség szervezési és működési keretszabályzatának jóváhagyására 
vonatkozó 2010. december 23-i 1332-es számú határozat – I-VII. fejezetek;  
 
7. Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó, újraközölt 
50/1991-es számú törvény – 3., 8., 11., 24., 26., 28. és 31. cikkelyek; 
 
8. Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó, újraközölt 
50/1991-es számú törvényt módosító és kiegészítő 193/2019-es számú törvény – 1–39. 
cikkelyek; 
 
9. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001-es számú 
törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel – I–IV. fejezetek; 
 
10. A közigazgatásbeli döntéshozói átláthatóságra vonatkozó 52/2003-as számú 
törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel – I–III. fejezetek;  
 
11. Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere szakapparátusa szervezési és 
működési szabályzata időszerűsítésére vonatkozó 2019. május 30-i 185-ös számú 
határozat – I E fejezet; 
12. A személyes jellegű adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó (UE) 2016/679 
– GDPR szabályzat.  
 

           SOÓS ZOLTÁN polgármester 
 
 



 
  

A Helyi Rendőrség Igazgatósága keretében működő Ellenőrzési, 
kereskedelmi építkezési fegyelem és környezetvédelmi osztályon – 

Építkezési fegyelem, utcai plakátolási és környezetvédelmi irodában  
végrehajtó köztisztség – III. besorolású, felső szakmai fokozatú helyi rendőr 

munkaköri leírása 
 
- Kihágásokat állapít meg és bírságot vet ki az építkezési munkálatok 

kivitelezésére vonatkozó előírások megszegése esetén, valamint megszabja 
azon intézkedéseket, amelyeknek meghozatala szükséges ahhoz, hogy az 
építkezések eleget tegyenek a törvényes előírásoknak; 

- Ellenőrzi az építkezési engedély meglétét, valamint az építkezési 
munkálatok engedélyezett műszaki dokumentációjának tiszteletben tartását; 

- Ellenőrzi a reklámozási anyagok elhelyezésének törvényességét; 
- Ellenőrzi és beazonosítja az erősen leromlott állapotban levő ingatlanokat és 

azok környezetét;  
- Ellenőrzi és megoldja a polgároktól érkezett bejelentéseket és panaszokat, 

amelyek a részleghez tartozó problémákhoz kapcsolódnak; 
- Ellenőrzi, hogy a köztisztasági cégek az úttakarítás során tiszteletben tartják 

a munkálatok ütemtervét; 
-  Ellenőrzi a zöldövezetek koronaalakítási munkálatai során keletkező 

növényi hulladékok elszállítására vonatkozó intézkedések tiszteletben 
tartását az arra kijelölt cégek által; 

- Ellenőrzi a tisztaság megőrzését célzó kötelezettségek tiszteletben tartását a 
közintézmények, gazdasági szolgáltatók, természetes és jogi személyek 
által, valamint a homlokzatok, a különböző anyagok tárolási helyeinek, a 
gazdasági melléképületek, az ingatlanokhoz tartozó területek takarítását, 
amelyeket birtokolnak, illetve amelyekben működnek, a járdák, a 
vízlevezető árkok, bekötőutak, parkolók, garázsok és zöldövezetek 
közelében levő területek tisztán tartását; 

- Ellenőrzi a közterületeken a tisztaság megőrzésére vonatkozó előírások 
tiszteletben tartását; 

- Felügyeli a zajszintre és a zajszennyezésre vonatkozó előírások és 
szabványok tiszteletben tartását; 

- Ellenőrzi a közigazgatási-területi egységet átszelő folyómedrek és 
vízfolyások medre tisztaságának megőrzésére vonatkozó előírások 
tiszteletben tartását; 

- Felügyeli a zöldövezetek védelmére és megőrzésére vonatkozó előírások 
tiszteletben tartását; 

- Felügyeli a folyékony és szilárd üledékeknek a közterületre, folyóvizekbe és 
tavakba való elvezetésére vonatkozó érvényes törvények alkalmazását; 

- Ellenőrzi a környezetvédelemre vonatkozó előírások tiszteletben tartását a 
gazdasági szereplők által, a helyi közigazgatási hatóságok kompetenciáinak 
határain belül;  

- Kihágásokat állapít meg és bírságot vet ki a vonatkozó előírások 
megszegése miatt; 



 
  

- Elsajátítja és tiszteletben tartja a köztisztviselők etikai és magatartási 
kódexét, amelyet a 2684/27.11.2019 számú rendelettel hagytak jóvá; 

- Munkaköri feladatai gyakorlása közben köteles viselni az egyenruhát, az 
azonosító számmal ellátott jelvényt és felmutatni a szolgálati igazolványát; 

- A rá háruló feladatok teljesítése érdekében az ügyvezető igazgató 
jóváhagyásával, illetve rendkívüli helyzetekben annak vagy helyettese 
telefonos véleményezésével jogában áll vezetni az intézmény járműveit a 
Szállítási tervnek megfelelően;  

- Teljesíti az érvényes jogszabályok előírta egyéb feladatokat, valamint a 
feletteseitől érkező utasításokat.  
 
A 155/2010-es számú törvény előírta hatáskörök:  
- Ellenőrzéseket végez az építkezési engedély nélkül végzett vagy 

felszámolt építkezési munkálatok azonosítására, esetenként, beleértve az 
ideiglenes jellegű építkezéseket is; 

- Ellenőrzéseket végez azon személyek azonosítására, akik nem tartják 
tiszteletben az úttest- és járdajavítási munkálatok kivitelezési engedélyébe 
foglaltakat; 

- Ellenőrzi a reklám plakátolásra, a választási plakátolásra és bármely más 
plakátolási/reklámozási formára vonatkozó törvényes előírások 
tiszteletben tartását, beleértve a cégtábla kihelyezését a gazdasági 
tevékenység folytatásának helyén; 

- Részt vesz a közigazgatási-területi egység köz- vagy magénterületén, 
illetve a helyi közigazgatási hatóságok vagy más helyi érdekeltségű 
intézmények/közszolgálatok ügykezelésében levő felületeken engedély 
nélkül végzett építkezések lebontási/szétszerelési/dinamitos felrobbantási 
tevékenységében, a helyszín biztosítása, valamint a specifikus 
műveleteken részt vevő személyzet tevékenységi szabadságának 
biztosítása révén; 

- Esetenként, a törvény révén megállapított hatáskörének megfelelően 
megállapítja az építkezési munkálatok kivitelezésének fegyelmére 
vonatkozó kihágásokat, s a kihágást megállapító jegyzőkönyvet terjeszt 
elő a terület- és városrendezési tevékenységet koordináló szakrészleg 
vezetőjéhez, bírság kivetése céljából, esetenként a megyei tanács 
elnökéhez, vagy azon közigazgatási-területi egység polgármesteréhez, 
amelynek hatáskörében történt a kihágás, illetve az általuk felhatalmazott 
személynek.  

 
           SOÓS ZOLTÁN polgármester 


