
 
 

  

 

 

 
 

 

KÖNYVÉSZET 

a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága keretében dolgozó 

köztisztviselők szakmai fokozatba való előléptetési vizsgájára 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

2. A 137/2000-os számú, az összes diszkriminációs forma megelőzésére és 

szankcionálására vonatkozó Kormányrendelet, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel; 

3. A 202/2002-es számú, a nők és férfiak közötti egyenlő esélyegyenlőségre 

és bánásmódra vonatkozó törvény,  az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

4. Az 57/2019-es számú Sürgősségi Kormányrendelet VI. Részének I-es és 

II-es címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

5. A frissített 155/2010-es számú, a Helyi Rendőrségre vonatkozó törvény; 

6. A Helyi Rendőrség megszervezési Keretszabályzata jóváhagyására 

vonatkozó, 1332/2010-as Kormányhatározat, az utólagos módosításokal 

és kiegészítésekkel 

 

 

 

 

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEMATIKA 

a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága keretében dolgozó 

köztisztviselők szakmai fokozatba való előléptetési vizsgájára 

 

 

 

• a közszolgálatra vonatkozó szabályok  

• a közigazgatásra vonatkozó szabályok     

• az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelmére, a gyűlöletre és a hátrányos megkülönböztetésre 

való uszítás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályok 

• a Helyi Rendőrségre vonatkozó szabályok 
 

 

 

 

 

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

Az Építésügyi Fegyelmet, az Utcai Megjelenítést és Környezetvédelmet 

Felügyelő Osztály keretében dolgozó helyi rendőr (S),  közszolgálati 

végrehajtói, I. osztályú szakmai asszisztens munkaköri leírása 

 

 

 

a) adott esetben ellenőrzi az építési engedély nélkül végzett építési munkák 

vagy bontások azonosítását, beleértve az ideiglenes építményeket is; 

b) ellenőrzéseket végez azon személyek azonosítása érdekében, akik nem 

tartják be meg az út- és gyalogosrész javítási munkáinak elvégzéséhez 

szükséges engedélyek által támasztott feltételeket; 

c) ellenőrzi a reklámmegjelenítésre, a választási pannókra és a reklámok 

bármely más formájára vonatkozó jogszabályi előírások betartását, 

beleértve a társaság cégtábláinak elhelyezését a gazdasági tevékenység 

végzésének megfelelően; 

d) részt vesz a közigazgatási-területi egység/bontás köz- vagy 

magánterületén történő bontásokon/, illetve a helyi közigazgatási 

hatóságok vagy más helyi érdekű intézmények/közszolgáltatások 

igazgatása alá tartozó tereken engedély nélkül végzett építmények 

lebontásában, biztosítva az e konkrét műveletekben részt vevő személyzet 

területének és cselekvési szabadságának védelmét; 

e) a törvényben meghatározottak szerint megállapítja az építési munkák 

végrehajtásának engedélyezésére vonatkozó fegyelem megsértését, és a 

jogsértés megállapításáról szóló jegyzőkönyvet a szankció alkalmazása 

érdekében a területrendezési és urbanisztikai tevékenységet koordináló 

szakkerület vezetőjének nyújtja be, vagy adott esetben a megyei tanács 

elnökének, a közigazgatási-területi egység vagy azon önkormányzat 

polgármesterének, amelynek hatásköre területén a szabálysértést 

elkövették, vagy az általa felhatalmazott személynek. 

f) ellenőrzi a háztartási és ipari hulladék elszállításának és tárolásának 

feltételeire vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását; 

g) felügyeli a közigazgatási-területi egység / alosztály területi kerületében 

található hulladéklerakókat a tüzek kialakulásának megelőzése érdekében, 

amelyek negatív következményekkel járhatnak az emberek életére, 

környezetére és anyagi javaira nézve;  

h) értesíti az illetékes hatóságokat és intézményeket a szennyezés szintjére 

vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásának eseteiről, beleértve a 

zajt is; 

i) részt vesz a különösen súlyos zoonózisok és járványos betegségek elleni 

küzdelemben; 

j) azonosítja   a közigazgatási-területi egység/ alosztály köz- vagy 

magánterületén, illetve a helyi közigazgatási szervek vagy más helyi 

érdekű intézmények/közszolgáltatások igazgatása alá tartozó tereken 

otthagyott javakat, és alkalmazza az ezek elszállítására vonatkozó jogi 

eljárásokat; 



 
 

  

 

k) ellenőrzi a vízforrások, partok, folyómederek vagy tartályok 

fertőtlenítését; 

l) ellenőrzi az utcák, bekötőutak, zöldterületek, víznyelők tisztítását, a hó és 

a jég eltávolítását a bekötőutakból, az épületek fertőtlenítését, 

rovartalanítását és a rágcsálóírtást; 

m) ellenőrzi a természetes vagy jogi személyek által kötött higiéniai 

szerződések meglétét a törvény szerint; 

n) ellenőrzi a háztartási hulladéknak a szolgáltatók általi begyűjtését a 

megállapított ütemtervnek megfelelően; 

o) ellenőrzi és megoldja a helyi közigazgatási szervek sajátos hatásköre 

szerint a polgárok panaszait a környezet és a vízforrások védelmére, 

valamint a települések gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások be 

nem tartásával kapcsolatban; 

p) megállapítja a jogsértéseket, és szankciókat alkalmaz a helyi 

közigazgatási szervek felelősségi körében megállapított,  a)-i. pontban 

meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogi normák megsértése 

esetén; 

q) javaslatot tesz a munkaköri leírásban szereplő tevékenységének és 

feladatainak ésszerűsítésére; 

r) a térinformatikai alkalmazás használatának megvalósítása érdekében 

használt készségek fejlesztése (összeállítás, egyedi dokumentumok és 

tevékenységi jelentések készítése/ feltöltése, a helyzettől függően); 

s) teljesít egyes közös jellegű feladatokat az építkezési fegyelem, az utcai 

megjelenítés és a környezetvédelem szintjén; 

t) tanácsot ad természetes vagy jogi személyeknek az építkezési fegyelemre, 

az utcai megjelenítésre és a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak való megfelelés érdekében.  

 

RAUL DACIAN MATIȘ 

Ügyvezető igazgató 


