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I. MAROSVÁSÁRHELY – RÖVID-, KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ 

FEJLESZTÉSI KILÁTÁSOK 

Ha Marosvásárhely ma kulturális, etnikai, gazdasági, szociális vagy más természetű interferenciák 

városa, a polgárok stabilitásának és biztonságának európai modellje, az országos átlagot jóval 

meghaladó és a közösségi normákhoz nagyon közel álló közszolgáltatásokkal, mindez távolról sem 

jelenti azt, hogy ez a helyzet sokáig eltarthat és hogy már nincs semmi teendő. Éppen ellenkezőleg, 

a kortárs társadalom felgyorsult fejlődése megköveteli, hogy az önkormányzatok a folyamatos 

fejlődés koherens stratégiáit vállalják fel. Ez a helyzet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

esetében is, amely az egyik legfelkészültebb önkormányzat arra, hogy nemcsak a jelen, hanem 

főként a jövő kihívásaival is megbirkózzon. 

Egyébként, mint ahogy a megyei jogú város polgármestere, dr. Dorin Florea többször 

hangsúlyozta, sürgősen meg kell tenni minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy Marosvásárhely 

egy erős regionális központ minden feltételt teljesítsen és gazdasági, egyetemi, orvosi, de az 

életminőség szempontjából is vonzó modell legyen, amely képes biztonságos jövőt kínálni a 

városnak. E tekintetben íme a követendő rövid és középtávú főbb cselekvési irányvonalak. 

1. Körvonalazni kell a városkörnyéki térséget, az elkövetkező években Marosvásárhelynek be kell 

kebeleznie a közvetlen közelében található kisebb településeket. Ez irányban azonban meg kell hozni 

egy történelmi döntést, egy ilyen projekt kivitelezése az önkormányzat által egyértelmű felhívás egy 

férfias adminisztrációs tettre.   

2. Sürgősségi meghatározása mindannak, ami örökséget jelent és az erőfeszítések fokozása annak 

érdekében, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön mindaz, amire szüksége van: telkek (a 

Maros-kanyarban rendelkezésre állókból, a Kisállomás, a lovarda), a város belterületén található 

vízfolyások, kaszárnyák stb.  

3. Az egyetemi környezet tekintetében, hosszú évek után, történelmi döntés született! Olyan 

döntés, amelynek le kell küzdenie az apró büszkeségeket és hosszútávú elképzelése van az egyetem 

jövőjéről. Éppen ezért Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala támogatta a vegyes egyetemi 

konzorcium létrejöttét, hogy megállja a helyét a versenyben.  

4. Minél több olyan városi projektet kell beterjeszteni, amelyekre lehívhatóak nem visszatérítendő 

és regionális pénzalapok. Ezt intelligenciával és diplomáciával kell megtenni, ugyanakkor a 

környéken fekvő települések bevonásával a nagyszabású projektek kivitelezésébe, amelyek célja, 

hogy megerősítse nagyvárosi pozíciónkat a térségben.   

5. A város támogatja az (elkezdett) IT-projektet, a kutatóközponttal és a digitalis várossal, 

mindennel, ami szükséges a romániai kutatás fellendítéséhez és érvényesüléséhez az európai 

szakterületen.   

6. A Marosvásáshelyi Olimpiai Központ körvonalazása, a tulajdon kiteljesedését követően, és 

teljesítményközpont kifejlesztése több sportág számára, európai projektek társfinanszírozásával. A 

projekt keretében ki kell alakítani Marosvásárhely szórakozási és szabadidős övezetét, 

Marosszentgyörggyel közösen kihasználva a sósvizű medencéket.  
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7. A sportrepülőtér fejlesztése, golfpálya létrehozása, a vadászház turisztikai és szabadidős célú 

hasznosítása, valamint egy autóversenypálya lehetőségeinek kiaknázása.     

 

ERŐFORRÁSOK. Egy földrajzi térség vagy közösség fejlesztésére irányuló bármely stratégia 

nem strukturálható ezek meglévő erőforrásainak figyelembevétele nélkül, de különösen azoké 

nélkül, amelyek fejleszthetők. Ennél a fejezetnél Marosvásárhely, Maros megye összességében 

komoly súllyal bírhatna regionális projektek kidolgozásakor.   

Íme konkrétabban a jelenlegi főbb erőforrások, amelyekkel rendelkezünk, valamint az 

irányvonalak, amelyeket a jüvőben követhetünk. 

Természeti erőforrások – Az ilyen típusú fő erőforrás a metángáz, amely nagy mennyiségben 

megtalálható a Marosvásárhely-Marosszentgyörgy-Nagyernye térségben, valamint a Mezőzáh-

Mezőméhes-Nagysármás vagy a Radnót-Dicsőszentmárton térségben is. Sajnos 1995-ben, a 

politikai tényező beavatkozása révén a Romgaz központi székhelyét visszaélésszerűen 

Marosvásárhelyről Medgyesre költöztették. Az ilyen típusú erőforrás legfőbb hosszútávú hátránya a 

korlátozott jellege, kiaknázásának várható élettartama legfennebb 55-60 év.   

Egy másik fontos természeti erőforrást a Maros folyó vízgyűjtő medencéje képez, a 

Gödemesterháza – Marosludas szakaszon. Ennél a fejezetnél a ratosnyai gát beüzemelése 

elengedhetetlen a völgyben fekvő Maros megyei települések jó minőségű ivóvízzel való ellátásához. 

Ugyanakkor egy regionális projekt megvalósítása által megoldható lesz az ivóvíz elosztása a 

vízh0iányban szenvedő Beszterce-Naszód és Kolozs megyei térségekbe is. 

Energiaforrások. Ennek az elágazásnak a megépítésével egyidejűleg elindítható egy alternatív 

energiaprogram, amely könnyen megszerezhető finanszírozási források segítségével megvalósítható.  

Felszíni terület. Egy fejlődésben levő város egyik legfontosabb erőforrása a felszíni terület. Ez, 

egyébként, a marosvásárhelyi önkormányzat egyik prioritása, amely már régóta szorgalmazza, hogy 

a megyeszékhely területét a környező 14 településsel bővítsük, ami azt jelentené, hogy a város 

méretei 5900 hektárról mintegy 30.000 hektárra nőnének.  

Emberi erőforrások. Kétségtelen, hogy egy mintegy 30.000 hektárra bővített területű város képes 

lenne fenntartani több mint 200.000 lakost. Ebben az összefüggésben a munkaerő diverzifikálódhat, 

lehetővé téve a nagy gazdasági beruházások fejlődését. 

 A KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA  

A forgalmi belső gyűrű (Kis körgyűrű) és Maros-hídak 
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Egy modern város egyik célja a közúti forgalom hatékonyságának növelése kell legyen a területén, 

hogy csökkenjen a menetidő, a környezetszennyezés és nőjön a lakosok kényelme. Marosvásárhely 

megyei jogú város célkitűzése az útvonalak hatékonyságának növelése, egy forgalmi belső gyűrű 

(Kis körgyűrű) meghatározása által. A helyhatóság ezért gyakorlatba ülteti a Segesvári út keleti és 

nyugati irányú meghosszabbításának projektjét. A cél elérését továbbá segítik a következő projektek 

is: „Bekötőút a marosvásárhelyi sürgősségi megyei kórház és a Jeddi út között” és a gyűrű bezárása 

a Maros folyóval párhuzamos oldalon.  

Szintén e cél elérése érdekében szeretnénk két új Maros-hídat építeni, az egyik az Egyesülés/Unirii 

lakónegyeddel kötné össze a városközpontot a víkend-övezet közelségében, és amely hozzájárulna a 

nagy híd közúti forgalmának csökkentéséhez. A másikat az Azomureş térségében létesítenénk, 

hiszen itt találkozik a külső és a belső közúti körgyűrű. 

 

A forgalmi külső gyűrű (Nagy körgyűrű) 

Annak érdekében, hogy a nehézgépjárműforgalmat és az áthaladó forgalmat a városon kívülre 

tereljük, Marosvásárhely önkormányzata célul tűzte ki, hogy külső forgalmi körgyűrűt létesít, amely 

amolyan terelőútként működne és megteremtené az összeköttetést a leendő észak-erdélyi 

autópályával. 
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Ugyanakkor ez megkönnyítené a főbb kereskedelmi övezetek és a repülőtér megközelítését a 

környező megyék felől (Kolozs, Beszterce-Naszód, Hargita, Szeben), egyúttal megoldaná ezekből a 

megyékből Marosvásárhelyig tartó összes országút összekötését is. A Nagy körgyűrű befejezése 

Maros megye nyugati részén a forgalom enyhítését is elősegítené (beleértve Kolozs és Beszterce-

Naszód megyei településeket is). Ugyanakkor az önkormányzat arra számít, hogy megvalósul a 

Marosvásárhelyt észak-dél irányban átszelő szuperút bővítése. 

 

 

VASÚTI INFRASTRUKTÚRA 

Vasút 

Marosvásárhely megyei jogú város területén a vasút akadályozza a közúti forgalmat és a város 

egészének következetes fejlődését. Másfelől azonban a város területén található vasút és a 

vasútállomás lehetőséget jelent gyors, modern és kevésbé szennyező közszállítás fejlesztésére a 

városban, a nagyvárosi övezetben vagy éppen a nagyvárosi övezet határain túl is. Ezt az adott 

helyzetet figyelembe véve, Marosvásárhely önkormányzatának célja megszűntetni a vasút által 

képzett akadályt és olyan vasútat létrehozni, amely megfelel a jelenkor igényeinek. Ezt a célt a vasút 
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eltérítésével lehet elérni, egy olyan útvonalra, ahol kevesebbszer keresztezi a közúti forgalmat – a 

Maros folyó bal partján. Ezt a lehetőséget támogatja a szállításügyi minisztérium határozata is. 

 

Városi közlekedés a vasúton. Az önkormányzat célja, hogy jobb, gyorsabb és kényelmesebb 

összeköttetést valósítson meg a Transilvania nemzetközi repülőtér, Marosvásárhely és Szászrégen 

között, ezáltal is elősegítve a munkaerő áramlását Marosvásárhely vonzáskörzetébe és növelve a 

befektetők és turisták mozgáslehetőségeit az övezetben. Kolozs, Beszterce-Naszód és Hargita 

megyékből a személyek és az áru könnyebb eljutása a reptérre egy kiemelt fontosságú csomópont 

kijelölésével lehetséges – mégpedig Szászrégen megyei jogú város. Innen gyorsvonatok, felszíni 

metro-rendszerben biztosítanák a kapcsolatot a Transilvania repülőtérrel. Továbbá a vasúton 

megvalósított városi közelekedés kialakítása elősegítené Marosvásárhely önkormányzatának egy 

másik kiemelt célkitűzését, a széndioxid-kibocsátás csökkentését, amennyiben ehhez egy 

közszállítás-népszerűsítő kampány is csatlakozik. 

TURIZMUS 

Ami a turisztikai projekteket illeti, Marosvásárhelynek van egy erős ütőkártyája, amit mindeddig 

kevésbé használt ki: a középkori vár. A Drakula-mítoszra alapozott turisztikai projekt keretében a 

vár – olyan klasszikusnak számító települések mellett, mint Törcsvár és Segesvár – része lehetne 

egy „Drakula-körútnak”, amelyet turisztikai termékként idehaza, de méginkább a külföldi 

szakpiacokon lehetne értékesíteni. A Drakula-projekt, amely a legnagyobb hatású erdélyi „brand”-et 

hivatott kiaknázni, magába foglalhatna Szeben, Fehér, Beszterce-Naszód és Brassó megyei 
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városokat is, vagyis regionális projekt lehetne. Kulturális-turisztikai szempontból, Drakula gróf 

mítoszának különböző vonatkozásait és témáit bemutatva, a projektben résztvevő összes város 

marasztalhatná a turistákat a bemutatott aspektusok és az erőforrások függvényében. Ugyanakkor az 

orvosi kutatás támogatása és a Tudományok városa projekt fejlesztése révén, viszonylag rövid időn 

belül (4-7 év) Marosvásárhely (amely még 1999-ben megszerezte az Orvosi Kiválósági Központ 

státuszt) erős egészségügyi turisztikai központtá nőheti ki magát (különösen a gyermekgyógyászati 

kardiovaszkuláris sebészet területén). 

 

KIKAPCSOLÓDÁS 

A közösségi együttélés elveinek megfelelően Marosvásárhelyen léteznek a lakosság számára 

nyilvános találkozóhelyek és ezeket fejleszteni szeretnénk, az egyre növekvő igényeknek 

megfelelően.  

Ebben a témakörben az önkormányzat prioritásai a következők:  

-A Víkend néven ismert szabadidőközpont bővítése a régi Maros-kanyarulat irányába, mintegy 20 

hektárnyi területen, ahol olimpiai komplexum és városi park kialakítására nyílik lehetőség. Ennek 

érdekében tervünk, hogy átvegyük a Romgaztól az építés alatt levő Olimpiai bázist, valamint a víz- 

és erdőügyi minisztériumtól a lovardát. Ami az Olimpiai központ fejlesztését illeti 

Marosvásárhelyen, ez életképes regionális projekt lehet, amely további két kapcsolódó célkitűzést 

vonhat maga után: egy Olimpiai falu megépítését, valamint Szováta és a Felső-Maros mente 

térségének kiaknázását kezelési és felépülés-segítési központként sportolók számára.  
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A Somostetői szabadidőközpont a következő beruházásokkal bővűlt: 

1. A kisvasút nyomvonalát 1036,9 méterre bővítettük, 5 megállóval és sínre helyeztünk egy 

kétirányú, két önmeghajtó vagonból álló szerelvényt, összesen 60 férőhellyel. 

 

2. Szabadtéri amfiteátrum 

-150 férőhelyes fedetlen amfiteátrumot létesítettünk, amely különböző önkéntes kulturális 

tevékenységnek biztosít helyszínt, színházi előadásoknak vagy filmvetítéseknek, világítással és 

hangosítással, öltözőkkel, raktárral és mellékhelyiségekkel.  
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3. Skate-park 

-gördeszkázásra (skateboarding) és görkorcsolyázásra (rollerblading) alkalmas parkot alakítottunk 

ki, az extrémsportokra jellemző specifikus berendezésekkel: ugrató (rámpa), piramis, ketrec (box), 

bank és félcső (halfpipe). 

 

4. Off-road pálya hegyi kerékpározásra 
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-a meglévő nyomvonalat annak megfelelően erősítették meg, hogy egyaránt biztonságos 

körülményeket biztosítson a szakversenyek és a hegyi kerékpárral kirándulók számára. A bővített 

nyomvonal hossza 2.474 méter és átlagosan 2 méter széles. 

5. Beültetett és zöldövezet 

-minden beruházáshoz kertészeti munkálatok is tartoznak 

6. Futópálya 

-szintetikus borítású futópályát létesítettünk, 1270 méter hosszúságban. A fő sétányokkal 

párhuzamos nyomvonalon nyújtásra alkalmas pihenőhelyeket alakítottunk ki, intimitást és 

szabadságot biztosít a sporttevékenységhez. 

 

7. Gépkocsiparkolók bejáratokkal, platformok és sétányok körforgalommal 

-kialakítottunk egy parkolót, amely jelenleg több mint 500 parkolóhelyet biztosít; 

-megjavítottuk a meglévő gyalogos- és gépkocsi-övezeteket. 
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8. Szökőkút 

-az állatkert bejárata előtti téren elkészült egy szökőkút köztéri ülőbútorzattal, és élősövényt 

használtunk az övezet elkülönítéséhez. 

 

ÉLETMINŐSÉG 

Marosvásárhely állandósult közhasznúsági és ingatlan szempontból. Ez azt jelenti, hogy bár sok 

marosvásárhelyi a kertvárosokba költözött, a marosvásárhelyi önkormányzat igyekszik megfelelő 

színvonalú életminőséget kínálni, biztosítva mind a térkényelmet, mind pedig a kapcsolódó 

közhasznú beruházásokat. Ugyanakkor az alternatív energiaforrások révén az önkormányzat a 

lakosságnak bizonyos szintű további energetikai kényelmet igyekszik biztosítani. Továbbá 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a következő időszakra célul tűzte ki néhány további 
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beruházás megvalósítását, amelyek célja növelni az életminőségi szintet a városban. Ezek közül 

megemlítjük: 

-a Belvedere lakónegyed bővítése; 

-a vízminőség javítása; 

-a zöldövezetek bővítése és átalakítása kikapcsolódási, játszó- és szabadidős övezetekké. 

 

 

Új parkolóhelyek és kutatóhelyiségek a Maros megyei Sürgősségi Kórháznál  

A 2018 szeptemberi tanácsülésen a városi önkormányzati képviselők megszavazták a 

határozattervezetet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról a „Térségi Városrendezési Terv 

(PUZ) – a Maros Megyei Sürgősségi Kórház környékének fejlesztése, a Gheorghe Marinescu utca – 

Hősök parkja övezet” elnevezésű beruházás kapcsán, a helyi vonatkozású városrendészeti 

szabályozás szerint, I. szakasz.  

Ez azt jelenti, hogy tíz évnyi pereskedés után kezd formát ölteni a térség kiterjedt 

területfejlesztési projektjére vonatkozó kezdeményezés, amelyet egyébként nagyon gyakran 

látogatnak a marosvásárhelyiek és a más megyeiek. Ezzel a szavazással, a marosvásárhelyi Proiect 

Kft. által kidolgozott terv szerint, mintegy 3 hektárnyi területen többemeletes multifunkcionális 

komplexum létrehozását javasolják, mintegy 100.000 négyzetméternyi beépített felülettel, a 

következő rendeltetésekkel: az alsóbb szinteken többemeletes parkolóház, a Gheorghe Marinescu 
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utca szintjén kereskedelmi és közétkeztetési helyiségek, a felsőbb szinteken pedig orvosi 

szolgáltatásokra, kutatásra és fejlesztésekre alkalmas helyiségek, az orvosi és egyetemi intézmények 

működését és irányítását kiszolgáló helyiségek, szálláshelyek, kiegészítő létesítmények. Ezt a 

multifunkcionális ingatlant a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórházzal átellenben, a 

tömegközlekedési (busz-) megálló mögötti telken építik fel, és földalatti, valamint föld feletti 

összeköttetést alakítanak ki a kórházépülettel. A szóban forgó Térségi Városrendezési Terv (PUZ) 

elfogadása után következik a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a vonatkozó beruházás 

számára, amely elemzéseket és javaslatokat tartalmaz majd a multifunkcionális épület műszaki 

kivitelezésére és volumetrikus változataira, a kapcsolódó költségvetésre és a rendelkezésre álló 

finanszírozási forrásokra, valamint az érintett épületek társtulajdonosaival való partnerségre 

vonatkozó jogi megoldásokra. Ugyanakkor Marosvásárhely megyei jogú város a Főépítész 

igazgatósága által elindította a Térségi Városrendezési Tervnek (PUZ) a II. szakasszal való 

folytatására vonatkozó eljárást, amely során a kórháznak a Gheorghe Marinescu utca, a Molter 

Károly utca és a marosszentgyörgyi temető által körülhatárolt térségének fejlesztését elemzik. 

 

 

A „My City – urbanisztikai, műépítészeti, tájépítészeti tervpályázat” nemzetközi pályázat  

A Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor tér – Bernády György tér – Vár sétány által 

körülhatárolt városrész a település egyik legforgalmasabb közlekedési folyosójának számít, a közúti 

forgalom és az alternatív közlekedési lehetőségek szempontjából egyaránt, hiszen a város jelenlegi 

arculatát meghatározó történelmi utak metszéspontjában helyezkedik el. Marosvásárhely 

Polgármesteri Hivatala 2018 tavaszán indította el a „MY CITY Târgu 

Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt” tervpályázatot, amelynek célja megoldásokat, ötleteket találni a 

tanulmányozott térség előtérbe helyezésére, a jelenlegi közösségi igényeknek megfelelően: a 

vizsgált terület multifunkcionális jellegéből adódó konfliktusok megoldása, a térség építészeti-

urbanisztikai műemlékeinek és épületegyütteseinek kiemelése, a térség turisztikai vonzerejének 

növelése, tájképjavítás, a térség társadalmi összejöveteleinek helyet biztosító terek minőségének 

emelése. A feltételek értelmében a győztesnek javaslatot kell tennie a közlekedés átszervezésére is a 

motorizált forgalom és a szennyezés csökkentése, valamint az alternatív- és a tömegközlekedési 

eszközök használatának növelése érdekében, a környék lakossága életszínvonalának növelésére, a 

fogyatékkal élő személyek mozgásának megkönnyítésére – amelyek a várostervezési dokumentáció 

vagy műszaki projektek alapját fogják képezni. 
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A „MY CITY Târgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt” tervpályázat benyújtási határidejének 

lejártát követően, amely alapján Marosvásárhely központi övezetének köztereit alakítanák át, azaz a 

Győzelem tér, Rózsák tere, Petőfi tér, Bernády tér és Vársétány által körülhatárolt övezetet, 

elbírálták a benyújtás formális és technikai feltételeinek teljesítését. A projekteket a pályázati 

felhívás szabályzatának megfelelően elemezte a szakemberek által alkotott zsűri – az építészeti, 

urbanisztikai, képzőművészeti és városmobilitási szakmai szervezetek, valamint a helyhatóság 

képviselői. Eszerint az ország legjobb építészei megnevezték a város belvárosának átalakítását célzó 

„My City – urbanisztikai, építészeti, tájépítészeti tervpályázat” nemzetközi verseny győztesét. A 15 

szakemberből álló zsűri úgy döntött, nem oszt I. díjat, mivel „egyetlen pályázat sem érte el azt a 

kiválósági szintet, amely alapján teljes egészében nagyszerű javaslatnak minősülhetett volna, a zsűri 

azonban értékelte a tanulmányozott övezetre javasolt megoldások minőségét”. A győztes tervet 

Hegedűs Noémi Melitta további kilenc társszerzővel közösen készítette, ami számukra 10.000 eurós 

jutalmat ért. A tervpályázat célja az volt, hogy ötleteket és megoldásokat találjon a városközpont 

előtérbe helyezésére – Győzelem tér, Rózsák tere, Petőfi Sándor tér, Bernády György tér és 

Vársétány – a térség építészeti-urbanisztikai műemlékeinek és épületegyütteseinek kiemelése által.  

 

   

 

 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

16 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

 

Tárgyalások a város nagyszabású projektjeiről 

Találkozók a nagyvárosi övezet képviselőivel, a Maros Megyei Tanács elnökével és a 

Maros megyei parlamenti képviselőkkel 

 

A 2018-ban kezdeményezett találkozók keretében a Marosvásárhelyi Polgármesteri 

Hivatal fontos projektjeit vitatták meg, szakterületenként, mint például: 

KÖZVAGYON: 

1. A kórháznál levő telek 

2. Az Apollo-épület 

3. A Tusnád utca 5. szám alatti épület 

4. A Kárpátok sétányán található óvoda 

5. A kulturális intézmények 
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EGYÉB MEGBESZÉLT TÉMÁK: 

1. Sportrepülőtér 

2. A Maros-kanyarulat (a Romgaz-bázis) 

3. A Lovasság/Călărașilor utcában található laktanya 

4. Egyetemi konzorcium 

5. Kutatóközpont 

6. Közlekedési nagy körgyűrű 

7. Városkörnyéki térség (a nagyvárosi övezet egyesülete) 

8. A ratosnyai gát 

9. Autóversenypálya 

10. Parkolók (a kórház környéke és a főtér) 

11. Városi vasút a repülőtértől Szászrégenig a vasút elterelésével 

12. Általános Városrendezési Terv (az ÁVT-k/PUG-ok összehangolása) 
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13. Telekkönyv 

14. Smart Energy City (közvilágítás, helyi közszállítás, hőszigetelés, energiatermelés, a 

CO2 fogyasztás csökkentése) 

15.  Szak- és mesterségek oktatása 

16.  Közlekedési kis körgyűrű 

17.  Maros-híd 

18.  Május 1. strand.  
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II. DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁG, INTÉZMÉNYI 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTEGRITÁS 

Közönségszolgálati osztály 

2018-ban a Közönségszolgálati osztály biztosította a polgárok, a közintézmények és a gazdasági 

egységek tájékoztatását a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó osztályok 

kompetenciájára vonatkozóan, a hozzájuk fordulók kéréseinek megoldása érdekében. Biztosították a 

polgármesteri hivatal szakosztályaihoz intézett kérések és dokumentumok átvételét és iktatását; a 

polgárok rendelkezésére bocsátották a szükséges dokumentumokat, a típuskérvényeket és a 

tájékoztató lapokat az 544/2001-es törvénynek megfelelően, amelyet a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal keretében működő szolgálatokkal együtt állítottak össze, a polgárok 

érdekében, hogy kézhez kaphassák az önkormányzat által kibocsátott okiratokat.  

Összesen 79.943 iratot iktattak, ezekből kívülről érkező – 52.245, a belső átiratok száma 27.698, az 

alábbiak szerint: Közönségszolgálati osztály: 671, amelyből 173 közérdekű információhoz való 

hozzáférés, 8 adminisztratív jellegű panasz. 

Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységek igazgatósága – 3.940; 

Helyi adók és illetékek igazgatósága – 17.539; 

Főépítész Igazgatóság – 890; 

Gazdasági Igazgatóság – 4.115; 

Iskolaigazgatóság – 1.970; 

Helyi Rendőrség Igazgatósága – 1.650; 

Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság – 1.832; 

Műszaki Igazgatóság – 900; 

Bérelszámoló és Humánerőforrás Osztály – 1.140; 

Logisztikai Osztály – 1.790; 

Nemzetközileg Finanszírozott Projektek Osztálya - 578; 

Földalap és Mezőgazdasági Nyilvántartó Osztály – 1.305; 

Belső Ellenőrzési Osztály – 35; 

A polgármester tanácsadója – 309;   

Gyámhatóság – 777; 

Közterület-kezelő Igazgatóság – 2.112 ; 

Maros Sport és Szabadidő-központ Igazgatósága – 266; 

Állatkert Igazgatósága Közszolgálat – 132; 

Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatósága Közszolgálat – 707; 

Szociális Gondozás Közszolgálat – 5.190; 

Városi Közszolgáltatások Osztálya – 465; 

Bel- és külkapcsolati osztály – 1.896; 

Sürgősségi Esetekért Felelős Önkéntes Szolgálat – 574; 

Lakosság-nyilvántartási Közösségi Közszolgálat – 1050; 

Kapcsolattartás a Tanácsosokkal, Titkárság, Választók nyilvántartása és archívum – 412.  
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Bel- és külkapcsolati osztály 

A Bel- és külkapcsolati osztály tevékenysége a polgármesteri hivatal kommunikációs csatornáinak 

kibővítését célozta meg. A helyi, regionális és országos román, illetve magyar nyelvű sajtóval ápolt 

tisztességes és helytálló kapcsolatok fenntartása mellett saját, korszerű kommunikációs változatokat 

is kifejlesztettünk: értjük ez alatt, hogy online közvetítettük a Marosvásárhelyi Tanács üléseit, az 

intézmény vezetősége sajtótájékoztatót, valamint a 2018-as évi eseményeket, a Marosvásárhelyi 

Megyei Jogú Város facebook-oldalán: https://www.facebook.com/Municipiul-Târgu-Mures.  

Aktívan részt vettünk a város fő kulturális eseményeinek lebonyolításában, amelyek a város 

különböző pontjain – Liget, Középkori Vár, Mihai Eminescu Művelődési Központ, Rózsák tere, 

Somostető – kerültek megszervezésre: könnyűzene-, klasszikus és folkzene-előadások, szabadtéri 

színházi előadások, koncertek, kulturális jellegű fellépések, szavalatok, konferenciák, festészeti és 

képzőművészeti kiállítások, kulturális-művészeti tematikájú szemináriumok, filmfesztivál, 

interkulturális és etnikumközi jellegű tevékenységek és események, népzenei és népművészeti 

fesztiválok, kézműves vásárok, gyerekeknek szervezett események, művészekkel való találkozók 

szervezése, egyesületek, szervezetek és országos és nemzetközi jellegű magáncégek által szervezett 

események.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primaria@tirgumures.ro
https://www.facebook.com/Municipiul-Târgu-Mures


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

21 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

Tanácsosokkal kapcsolatot tartó, titkársági, választói nyilvántartási és archívum osztály 

 

A Tanácsosokkal kapcsolatot tartó, titkársági, választók nyilvántartása és archívum osztály2018-as 

évi tevékenysége a következőket foglalta magába:  

– az igazgatóságoktól és a közszolgálatoktól kapott anyagok előkészítése, amelyeket a 

helyi tanács 5 szakbizottsága elé terjesztenek megvitatás céljával, valamint azoknak az 

intézmény honlapjára való feltöltése;  

– iratcsomók előkészítése a szakbizottságok által véleményezett anyagokkal, azoknak a 

helyi tanács ülésén való megvitatása céljával, az üléseken való részvétel; 

– a helyi tanács ülésein elfogadott határozatok nyilvántartása (számítógépen és 

regiszterben), valamint azoknak a hivatal honlapjára való feltöltése; 

– az elfogadott határozatoknak 10 napon belül a Maros megyei Prefektus Intézményével 

való közlése, azok törvényességének ellenőrzése céljából;  

– a helyi tanács soros és rendkívüli ülései jegyzőkönyveinek megszerkesztése; 

– a határozatok gyakorlatba ültetése azáltal, hogy véglegesítésük után köztudomásra 

hozzák, közlik az igazgatóságokkal és közszolgálatokkal, valamint az érdekelt 

személyekkel.  

Ez irányban biztosították az anyagok sokszorosítását a szakbizottságok számára, amelyek 

2018-ban 133 alkalommal ültek össze, valamint a helyi tanácsülések számára – 12 soros és 4 

rendkívüli ülés –, amelyeken összesen 403 határozatot fogadtak el.  

Ugyanakkor 2018-ban 5200 polgármesteri rendeletet jegyeztek, biztosítva:  

– azoknak a havi jegyzékbe való iktatását és nyilvántartását 

– azoknak a Maros megyei Prefektus Intézményével való közlését a törvényesség 

ellenőrzése céljából 

– az indítványozó igazgatóságokkal és szakosztályokkal való közlését.  

A levéltár tevékenységét illetően, a szakrészleg tevékenységét a Marosvásárhelyi 

Municípium keretében működő részlegek által előállított dokumentumok átvétele jelenti, amely 

tevékenység magába foglalja az átvett iratok ellenőrzését úgy, hogy azok eleget tegyenek az 

Országok Levéltárak 16/1996-os törvény előírásainak. Ha eltéréseket tapasztalnak az iratcsomók és 

a leltár között, valamint az érvényben levő törvények tiszteletben tartása terén, a dossziékat 

visszaküldik az azokat összeállító részlegnek, a szükséges módosítások felvezetése érdekében. Az 

iratok ellenőrzése és átvétele után azokat a polcokon rendezik.  

A 2018-as évben 16 polgári kérést orvosoltak: a levéltárban őrzött dokumentumok 

másolatának kibocsátása, fizetési kivonatok kiállítása. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

alkalmazottai általi belső használatra és a dokumentumok levéltárból való kibocsátására 550 kérést 

iktattak. Átvették a dossziékat a polgármesteri hivatal keretében működő részlegektől, s ellenőrizték 

a leltárban szereplő adatok helyességét, valamint a dossziék összeállítási módozatának tiszteletben 

tartását.  

A 2018-as évben a következő részlegek adtak át iratokat a levéltárnak:  

– Belső ellenőrzési osztály        4 iratcsomó 

– Tanácsosokkal kapcsolatot tartó osztály  107 iratcsomó 

– Könyvelőségi osztály     253 iratcsomó 

– Bérezési és emberi erőforrások osztály  116 iratcsomó. 
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A könyvkötőde részlegen az alábbi szolgáltatásokat nyújtották:  

- Belső ellenőrzési osztály    130 iratcsomó;  

- Jogi, közigazgatási bírósági osztály  140 iratcsomó; 

- Könyvelőségi osztály    230 iratcsomó; 

- Városrendezési osztály     260 iratcsomó; 

- Tanácsosokkal kapcsolatot tartó osztály 107 iratcsomó; 

- Földalap osztály     100 iratcsomó. 

 

A 2018-as munkatervbe foglaltaknak nagy részben eleget tettek:  

– A lejárt megőrzési határidejű dokumentumok kiválasztásának meghatározott célkitűzést illetően, 

azt az osztály személyzete teljesítette, ezután kerül sor a lejárt megőrzési határidejű 

dokumentumokat kiválasztó bizottság összehívására. Ez a bizottság elemzi a lejárt megőrzési 

határidejű dokumentumok leltárát, s dönti el azok eltávolítását, illetve a gyakorlati fontossággal bíró 

dokumentumok megőrzését.  

2018-ban 303 jegyzőkönyvet készítettek az eladási közlések / környezetvédelmi közlemények 

közlésére és közlésének visszavonására.  

 

A felértékelési/szakvéleményezési tevékenységet illetően, 2018-ban a következőket végezték:  

– 38 felértékelés a szakrészlegek kérésére, a jegyző vagy a polgármester jóváhagyásával;  

– 37 hatósági, illetve a megvásárolandó vagy eladandó javak felértékelése;  

– 17, a harmadik fél és a bírósági tevékenység keretében által bemutatott szakvélemények 

nézőpont-indoklása;   

– 31, az eladásra vagy koncesszionálásra javasolt területek felértékelése;  

– 19, szakértő minőségben szakvéleményezéseken való részvétel.  

 

Jogi, közigazgatási bírósági osztály 

 

A Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztályon az iratok mozgását követő elektronikus jegyzék szerint 

az év folyamán 2109 iratot jegyeztek: idézések, bírósági végzések közlése, különböző intézmények 

átiratai, természetes és jogi személyek kérvényei, belső közlések, amelyeket a törvényes határidőn 

belül oldottak meg.  

 

1. A közigazgatási bíróság specifikus tevékenysége Marosvásárhely Polgármestere, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Marosvásárhely Helyi Tanácsa és Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város érdekeinek képviseletében konkretizálódott. 

2018-ban 38 új pert jegyeztek, amelyhez hozzáadódtak az előző évben be nem 

fejeződött perek iratcsomói, ezáltal a jogtanácsosoknak 95 iratcsomót kellett kiállítani.  

Tárgyuknak köszönhetően az iratcsomók közül egyeseknek nagy jelentőségük van: 

- a Depomureş Rt. ellen irányuló per, melynek tárgya a koncessziós szerződés  

hatálytalanítása;  
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- a Honvédelmi Minisztérium  ellen irányuló per, melyben a Helyi Tanácsot arra kötelezik, 

hogy fogadjon el egy határozatot, amely révén a Călăraşilor utca 107. szám alatti ingatlan, 

Marosvásárhely municípium közterületéből, illetve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

igazgatásából, kerüljön át  az állam közterületéhez, illetve a Honvédelmi Minisztérium 

igazgatása alá – a Semmítőszéken és Bíróságon folyamatban levő ügy;  

- Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység a 2017-es évi költségvetésének jóváhagyására 

vonatkozó 102/2017-es  sz. helyi tanácsi határozat érvénytelenítése;  

- a Contrascom Benţa Rt. ellen folytatott per, melynek tárgya a szerződés érvényességének 

megállapítása;  

- az E-ON Gaz Románia ellen folytatott per, melynek tárgya a szerződésbeli felelősség 

megállapítása – a Marosvásárhelyi Bíróságon folyamatban levő ügy;  

- a Maros Megyei Ifjúsági Alapítvány ellen folytatott per, melynek tárgya a 191/2017-es sz. 

helyi tanácsi határozat érvénytelenítése;  

- a Maros Megyei Ifjúsági Alapítvány ellen folytatott per, melynek tárgya a Mihai Eminescu 

Művelődési Ház telekkönyvi kivonatának kiigazítása – a Marosvásárhelyi Bíróságon 

folyamatban levő per; 

- a Maros Megyei Ifjúsági Alapítvány ellen folytatott per, melynek tárgya a Marosvásárhelyi 

Maros Sport- és Szabadidőközpont keretében a táborok helyszínének megállapítása;  

- a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség ténymegállapítási jegyzőkönyve elleni fellebbezés, 

amely révén faanyagot koboztak el a Marosvásárhelyi Municípium keretében működő 

Melegházak Igazgatóságától;  

- az Országos Környezetőrség elleni per, a 2015.09.04-i 58-as számú ténymegállapítási 

jegyzék hatályon kívül helyezésére, amelyen keresztül bírságokat róttak ki, és nagyon rövid 

határidőket szabtak meg a hulladékok elszállítására,  ülepítők elemzésére stb.; 

- a Time Com Kft. ellen folytatott per, melynek tárgya adminisztratív irat felfüggesztése – a 

Maros Sport- és Szabadidőközpontban levő egyes építmények adminisztratív felszámolására 

vonatkozó rendelet; 

- A Számvevőszék ellen folytatott per, melynek tárgya a Szász Adalbert Sportlíceum ellen 

elrendelt intézkedések megóvása; 

- a Time Com Kft. ellen folytatott per, melynek tárgya a Színház téren végzett javítások 

megállapítása; 

- az UCMR-ADA ellen folytatott per, melynek tárgya igények megfogalmazása;  

- közérdekű tájékoztatás tárgyát képező iratcsomók.  

 

A helyi közigazgatási hatóságok, valamint a területi közigazgatási egység érdekeinek 

képviselete okiratok kezeléséből (óvások, ülésjegyzékek, írott következtetések, szakértői 

jelentések ellen emelt kifogások, magánindítványok, megkeresések) állt, amelyek mellé 

bizonyító anyagokat csatoltak az alátámasztásuk  érdekében, rendes és rendkívüli jogorvoslat 

alkalmazása, szóban képviselve ezen érdekeket a törvényszéki tárgyalásokon jelen levő 

jogtanácsosok révén.  

Ugyanakkor megkereséseket és magánindítványokat továbbítottak a Maros Megyei 

Rendőr-felügyelőséghez, valamint a bírósághoz mindazok ellen, akik a közösségi hálón vagy 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

24 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

az on-line hírportálokon közöltek révén megkárosították a Marosvásárhelyi Polgármesteri 

Hivatal imidzsét.  

 

2. Az intézményünktől eltérő hatóságok által kibocsátott anyakönyvi iratok esetén, 

amelyek nem teljesítik a törvényes előírások feltételeit, a bírósághoz folyamodtak ezek 

érvénytelenítése végett, vagy helyes összeállítása céljából. Ilyen jellegű tevékenységek: 

bíróság általi halottá nyilvánítás, születési bizonyítványok és házassági levelek 

érvénytelenítése stb. 

 

3. A jogi, közigazgatási bírósági osztályon belül jogtanácsadói tevékenység folyt a 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal minden osztálya és igazgatósága részére, a fent említett 

részlegek által összeállított egyes iratok törvényességének jóváhagyása végett. 

Ellenőrizték az intézmény által kibocsátott közigazgatási iratok törvényességét, a jogi 

láttamozás különböző szerződéskategóriákra és együttműködési protokollumokra való 

nyújtásán keresztül.  

Az iratok törvényességének ellenőrzése a jogi és közigazgatási iratok véleményezési 

tevékenységén keresztül valósították meg, az összes törvényes feltétel teljesítésének 

ellenőrzését követően.  

Ellenőrizték  az olyan  jogi hatásokat kiváltó  jogi iratokat, amelyekben az intézmény is 

érintett félként jelenik meg, törvényességi szempontból láttamoztak minden olyan természetű  

intézkedést, ami a vagyoni felelősséget illeti, vagy megsértik az erre való illetve ennek 

személyzetére vonatkozó jogot.   

Több mint 650 közbeszerzési szerződést, koncessziós szerződést, szolgáltatási 

szerződést, csereszerződést, munkálat-kivitelezési szerződést, munkálati keretszerződést, adás-

vételi előszerződést, az előbb említett szerződésekhez kapcsolódó járulékos iratot, valamint a 

Helyi Városi Tanács által megkötött határozatok, együttműködési protokollt, indoklást 

érintettek. 

 

4. Ugyanakkor megemlítjük, hogy olyan személyi minőségben, aki hatáskörrel 

rendelkezik a 10/2001-es számú, az állam által 1945. március 6. és 1989. december 22. közötti 

időszakban törvénytelen módon eltulajdonított javak jogi rendszerére vonatkozó törvény 

értelmében megfogalmazott kérések megoldására, nyilvántartást vezettünk és biztosítottuk a 

kapcsolatot a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő Országos Hatósággal, valamint 

javaslatokat fogalmaztunk meg a 10/2001-es számú törvény értelmében intézett kérések 

megoldására.  

Jelenleg intézményünkben nincsenek rendezetlen írásos értesítések (kérelmek), az 1720 

értesítésből (a 10/2001-es törvény értelmében benyújtott kérések). 

Hasonlóképpen, tudomásul vették a 165/2013-as, a visszaszolgáltatási eljárás 

befejezésére vonatkozó törvény létrejöttét (természetben, vagy a kommunista rendszer 

időszakában jogtalanul elvett anyagi javak ellenértékének visszaszolgáltatása révén), valamint 

ennek módosítását a 368/2013-as törvény és a 115/2013-as sürgősségi kormányrendelet által. 
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Ilyen értelemben a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő Országos Hatóság által 

visszaszolgáltatott dokumentációk kiegészítéséért átiratokat nyújtottak be, tájékoztatva a 

kérelmezőket a 120 napos benyújtási határidőre, amely elévülési időnek is számít. 

Azon iratcsomók esetén, amelyeknél a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő 

Országos Hatóság ezen feltételt megszabta, az újabb követelményekkel összhangban, valamint 

azon örökösök függvényében módosították az utasításokat, akik közbeléptek a közigazgatási 

iratcsomókat illetően.  

Ugyanakkor, azon ingatlanok esetében, melyeknél nem állítottak ki a 10/2001-es sz. 

törvény értelmében történő átadási-átvételi jegyzőkönyvet, elemzik annak lehetőségét, hogy 

ezek az ingatlanok átkerüljenek a város tulajdonába.  

 

5. A szolgálat specifikus tevékenységeként megemlítjük a petíciók megoldási 

tevékenységét szabályozó 2002. évi 27-es sz. kormányrendeletnek megfelelően előterjesztett 

petíciókra való válaszadást. A válaszokat a 2004. évi 554. sz. törvény előírta határidőn belül 

közölték.  

 

6. Igazolásokat bocsátottak ki a Jogi és közigazgatási bírósági osztály részéről, a 

különböző fizikai és jogi személyek kérésére, amelyekből kiderüljön/kiderüljenek a 10/2001-es 

számú törvény értelmében benyújtott értesítések létezése, vagy az intézményünkkel szemben 

folytatott perek. Az iratokat a kérelmezőknek a hitelintézményekben kellett felmutassák.  

 

7. A Jogi, közigazgatási bírósági osztály részt vett a helyi tanácsi határozattervezetek és 

tájékoztatók kidolgozásában, a Prefektúra felé közvetített válaszok kidolgozásában (különféle 

témák), valamint a Közigazgatási és Belügyminisztériumhoz, valamint Románia 

Municípiumok Egyesületéhez intézett legiszlációs ajánlásokban, illetve bizonyos 

törvényjavaslatok terén. 

 

8. Ugyanakkor közöltük az ingatlanok jogi rendszerét, az intézmény keretén belüli 

szolgáltatások jogi rendszerét eladás vagy koncesszióba adás céljából - Közterületrendezési 

Igazgatóság, Koncessziós Osztály, Adó- és Illeték Osztály stb.  

Információkat igényeltek az intézmény keretén belüli különböző szolgálatoktól és 

igazgatóságoktól az iratcsomóknak a bíróságon való megvédése céljából, illetve a petíciókra 

való válaszadás érdekében. (120 belső átirat). 

 

9. Ellenvetéseket és írásos beadványokat fogalmaztak meg az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács által kibocsátott idézőlevelek ellen, ezekben különféle 

helyzeteket jelentettek a 137/2000-es kormányrendelet kapcsán, a diszkrimináció összes 

formájának megelőzését vagy büntetését illetően, és azokban a helyzetekben, amelyekben 

büntetést alkalmaztak, éltek az óvás lehetőségével a bíróságon. 

 

10. Nagy jelentőséggel bír a nemzetközi finanszírozású  „A 30 hektár területű ülepítő 

rehabilitálása” elnevezésű projekt. A megkötött szerződések és kiegészítő okiratok 

törvényességét a Jogi és közigazgatási bírósági osztály jogtanácsosai ellenőrizték.   
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11. A Jogi és közigazgatási bírósági osztály jogtanácsosait jelölték, hogy vegyenek részt 

a fegyelmi bizottságok szervezési és működési normáira vonatkozó 1344/2007-es számú 

kormányrendeletnek megfelelően összeállított fegyelmi bizottságokban.   

 

Gyámhatóság 

        A Gyámhatóság tevékenysége komplex és jogi természetű,  és az  olyan kiskorúak és pszichés 

betegek védelmére vonatkozik, akiket polgári gondnokság alá helyeztek polgári ítélettel, ez a 

Polgári Törvénykönyvben, a Polgári Perrendtartási Törvénykönyvben és más törvényekben van 

szabályozva.  

2018-ban az iratok bejöveteli-kiadási elektronikus jegyzéke szerint az osztályunk által megoldott 

és szétosztott iratok száma 1922 darab volt.  

A szakosztály tevékenysége a következőket foglalta magába:  

- gyám kinevezése a szülői védelem nélkül maradt kiskorúak számára, azoknak a bíróságon 

való képviselete;  

- panaszemelés a gyámok ellen, akik nem terjesztették elő tevékenységi jelentésüket; 

referátumok és rendelettervezetek összeállítása gondnok kinevezésére a gondnokság alá 

helyezendő pszichés betegek részére;  

- bírósági perek gyámok helyettesítése céljából;  

- referátumok és rendelettervezetek összeállítása gyámság kinevezésére bírósági gondokság alá 

helyezett elmebeteg személyek számára;  

- referátumok és rendelettervezetek összeállítása speciális gondnokok kinevezésére kiskorúak 

részére a közjegyzők kérésére, illetve a szülők kérésére, egyes jogi műveletek elvégzése, 

illetve azok nevére egyes iratok összeállítása érdekében;  

- referátumok és rendelettervezetek összeállítása speciális gondnokok kinevezésére bírósági 

gondokság alá helyezettek részére közjegyzők kérésére, illetve a gyámoknak adott 

felhatalmazások egyes jogi műveletek elvégzése, illetve azok nevére egyes iratok összeállítása 

érdekében;  

- szülőknek adott felhatalmazás kiskorúak támogatása vagy képviselete érdekében 

közjegyzőknél, banki társaságoknál vagy közintézményeknél;  

- szociális ankétok elkészítése és összeállítása a bíróságok kérésére a válási esetekben 

(kiskorúval), kiskorú újraelhelyezési perében, illetve a büntetés felfüggesztése vagy 

elhalasztása perekben stb.  

- szociális ankétok elkészítése és összeállítása közjegyzők kérésére, olyan válások esetében, 

ahol a feleknek kiskorú gyerekük van, illetve válaszok levélben; 

- szociális ankétok elkészítése a bűnvádi szervek kérésére, az Igazságügyi Orvostani Intézethez 

szükséges dosszié összeállítására, az olyan kiskorúakra vonatkozóan, akik antiszociális tetteket 

követtek el;  

- a SMURD által igényelt szociális ankétok;  
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- szociális ankétok elkészítése és összeállítása a Maros Megyei Szociális Gondozási és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére, a gyerek elválasztásának megelőzésére, illetve ennek 

családba való újrabeillesztésére, otthonba való elhelyezésére, vagy ott tartására, szociális 

ankétok védelmi intézkedés helyettesítésére, kiskorúak hazaköltöztetésére, illetve szociális 

ankét kiskorú és a börtönben levő szülő közötti kapcsolat megőrzésére; a marosvásárhelyi 

RHEMA Alapítvány kérésére;  

- a Maros Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére kiskorú 

monitorizálási nyilvántartó lapokat állítottak össze; 

- megfigyelési lapok elkészítése a rizikóhelyzetben levő kiskorúakra vonatkozóan; 

- ugyanakkor a Líceumi pénz, Számítógép-pénz, Egyetemisták szociális ösztöndíja, 

Tanfelszerelések nyújtása, Egyetemista-ösztöndíj, Orvosi ösztöndíj stb. elnevezésű országos 

programok keretében az iratcsomók összeállításához szociális ankétot készítettek;  

- a szülők kérésére, az iratcsomók megoldása érdekében, tanárok kiutalása olyan kiskorúak 

számára, akik egészségügyi okok miatt otthontanulókká váltak – érdekükben szociális ankétot 

készítettek;  

- szociális ankétok készítése a Tanfelügyelőség, valamint az iskola kérésére; 

- szociális ankétok elkészítése és összeállítása, a gyerek nem házas szüleinek igénylésére, a 

gyereknevelési járulék és visszailleszkedési juttatás elnyerésére; 

- megjegyezzük, hogy igényléseket jegyeztek idős személyeknek közjegyző előtti képviselete 

érdekében, eltartási szerződések megkötése érdekében, amellyel egyidőben szociális ankétot is 

készítettek;  

- értesítéseket állítottak össze a gyámok részére, amelyben közölték velük, hogy kötelesek évi 

beszámolót küldeni a gondnokság alá helyezett gondozási módjáról és bevételeinek 

kezeléséről, a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően; 

- a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően, átveszik és ellenőrzik az összes gyám évi 

és általános beszámolóit, a Marosvásárhelyi Bírósággal kötött Együttműködési Egyezmény 

értelmében;  

- referátokat és polgármesteri jelentéseket állítottak össze arról, hogy a gyámok miképpen 

kezelték az anyagi juttatásokat, a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően; 

- kiszállás a gondnokság alá helyezett személy címére, a leltár összeállítása céljából, a Polgári 

Törvénykönyv előírásainak megfelelően; 

- Megemlítjük, hogy a fentebb említett tevékenységek mindenikéhez előzetesen tanácsadás 

szükséges, ezt követően pedig kiszállás az illetékes személyek címére, az iratok összeállítása 

céljából.  

- Levelezés folytatása fizikai személyekkel és intézményekkel, az osztálynak specifikus 

témákról       

 

        Statisztikai szempontból, a Gyámhatóság 2018-as évi tevékenysége az alábbiakat 

foglalta magába: 

 – 3 panasz az évi jelentést be nem nyújtott gyám ellen, amely a gondokság alá helyezett 

személy anyagi jogainak kezelésére kellett volna vonatkozzon; 

- 3 keresetet fogalmaztak meg, s továbbítottak a bíróságra, illetve törvényszékre; 
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- 5 gyámhelyettesítési rendeletet fogalmaztak meg, elhalálozás, illetve a gyám megbetegedése 

miatt; 

- a bírósági szervek kérésére 177 szociális ankétot végeztek, válás kiskorúval és kiskorúak 

elhelyezése esetekben, valamint 90 átiratot intéztek bírósági szervekhez;  

- közjegyzők kérésére 95 szociális ankétot készítettek, válási esetekben, kiskorú gyerekekkel 

rendelkező házasok beleegyezésén keresztül, illetve 26, közjegyzőhöz intézett átirat; 

- összeállítottak 43 jelentést és rendelkezési tervezetet, speciális gondnokok kinevezésére, a 

gondokság alá kerülő pszichés betegek számára;  

- a bírósági szervek kérésére összeállítottak 11 közlési átiratot, speciális gondnokság 

bevezetésére a pszichés betegek számára;  

- a bírósági szervek kérésére összeállítottak 4 szociális ankétot, speciális gondnokok 

kiválasztására és kinevezésére, a gondnokság alá helyezett pszichés betegek számára;   

- Ugyanakkor, összeállítottak 32, gyámokra vonatkozó felhatalmazást, 19 speciális gondnok 

kinevezésére vonatkozó referátot és rendelkezést, egyes jogi műveletek végrehajtására vagy a 

gondnokság alá helyezettekre vonatkozó iratok összeállítására;  

- közjegyzőnél 7 gondnokság alá való helyezésre szóló rendeletet állítottak ki a gondnokság 

alá helyezettek nevére, egyes műveletek elvégzése érdekében; 

- A 71/2011-es törvény előírásainak értelmében, amely az új Polgári Törvénykönyvre 

vonatkozó 289/2009-es törvény alkalmazására vonatkozik, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, összeállítottak 28 leltárt (lakhelyre való kiszállás) a gondnokság alá helyezett 

javait illetően;  

- Összeállítottak 58 jelentést és rendelkezéstervezetet, speciális gondnokok kinevezésére, 

kiskorúak számára, 45 szülőknek adott felhatalmazást kiskorúak asszisztálása vagy képviselete 

érdekében közjegyzőknél egyes jogi műveletek elvégzése érdekében, illetve 5 választ fizikai 

személyeknek;  

- 30 megkeresést továbbítottak közjegyzőkhöz speciális gondnokságra vonatkozóan;  

- Az idős személyek gondozása terén az ellátási szerződések megkötésekor a gyámügyi 

hatóság képviselői által, megjegyezzük, hogy a közjegyzőnél 9 idős személyt képviseltünk 

felhatalmazás alapján, 10 szociális ankétot készítettünk, a 2000. évi 17-es számú törvény 

értelmében;  

- 8 szociális ankétot állítottak össze a társadalomellenes tetteket elkövető kiskorúakra 

vonatkozó bűnvádi dossziék összeállítására vonatkozóan;  

- 3 esetben kiskorút képviseltünk, a Bűnvádi Vizsgálati Szervek által tanúként való 

kihallgatása céljából;   

- 4 delegációt állítottak ki kiskorúnak bíróságon való képviselete érdekében;  

- A Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére 243 szociális ankétot készítettek a 

védelem alatt álló kiskorúak iratcsomóinak újrafelértékelése céljából, szociális ankétokat 

készítettek a kiskorúak elhelyezésére vonatkozó védelmi intézkedések meghozatalának 

céljából, - szociális ankétok a várandós/gyermekágyas kiskorúakra vonatkozóan, - szociális 

ankétok kiskorúak felmentésére vonatkozóan;  

- 120 átiratot állítottak ki a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság részére;  

- a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére 144 monitorizálási lapot állítottak ki 

a kiskorúak gondozásával kapcsolatosan;  
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- Összeállítottak 32 szociális ankétot a Líceumi pénz, a Számítógéppénz, a Szociális ösztöndíj 

egyetemistáknak, az Iskolai tanfelszerelések nyújtása, az Orvosi ösztöndíjak, a Szociális 

ösztöndíjak és a Tanulmányi ösztöndíjak országos program keretén belüli iratcsomók 

kiegészítésére vonatkozóan;   

- a szülők kérésére, az iratcsomók megoldása érdekében, tanárok kiutalása olyan kiskorúak 

számára, akik egészségügyi okok miatt otthontanulókká váltak – érdekükben 49 szociális 

ankétot készítettek;  

- a kiskorúakra érintő rizikóhelyzetek megléte miatt 10 észlelési lapot állítottak ki, a törvényes 

előírásoknak megfelelően; 

- Összeállítottak 119 szociális ankétot, a gyereknevelési járulék dossziéjának kiegészítésére, 

illetve a munkába való visszailleszkedést stimuláló juttatás folyósításáért;  

- 4 szociális ankétot készítettek gyám azonosítása céljából pszichés beteg képviseletére;  

- 7 szociális ankétot készítettek az iskola, valamint a tanfelügyelőség kérésére;  

- a börtönök igénylésére 2 szociális ankétot készítettek;  

- Ugyanakkor, 2018 decemberében összeállítottak 302 értesítési átiratot és évi jelentés 

megfogalmazási átiratot, 302 válaszboríték a gyámoknak, a 2018 évi beszámolóknak 

ellenőrzés céljával történő benyújtása érdekében;  

- 2018 januárjában átvettek és ellenőriztek a gondokság alá helyezettek javait és pénzbeli 

járandóságait megillető feladatok gyámok általi gyakorlási módjára vonatkozó 366 évi 

jelentést, valamint a kiskorúakra vonatkozó 8 évi jelentést;  

- 373 referátot és polgármesteri jelentést állítottak össze arról, hogy a gyámok miképpen 

kezelték az anyagi juttatásokat, a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően; 

- Átvettek és ellenőriztek 50 általános, a gyámoktól bejövő évi jelentést, a gondokság alá 

helyezett elhalálozását követően, és a gyám helyettesítésére vonatkozóan, a Marosvásárhelyi 

Bírósággal kötött Együttműködési egyezménynek megfelelőn;  

- 4 gyámsági dossziét egy Maros megyei polgármesteri hivatalához küldtek, mivel mi már nem 

rendelkezünk területi hatáskörrel. További 1 gyámsági dosszié másolatát a Marosvásárhelyi 

Bíróságnak továbbítottak;  

- Annak érdekében, hogy ellenőrizzék, miképpen gondozzák a gyámok a gondnokság alá 

helyezetteket, a szolgálat képviselői a helyszínen tájékozódtak és 1 ténymegállapító 

jegyzőkönyvet állítottak ki;  

Megjegyezzük, hogy a fentebb említett valamennyi tevékenység esetében előzőleg 

szükséges a szóban forgó személyek tanácsadása, ezt követően lakásukra való kiszállás, az 

iratok kiállítása érdekében.  

Az osztály tevékenysége 2019-ben a törvényes hatáskörök hatékony és fokozott 

átláthatósági feltételek közötti gyakorlásából fog állni, Marosvásárhely lakosainak közvetlen 

hasznára.  
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Földalap és mezőgazdasági nyilvántartási osztály 

Az osztály egy sor specifikus tevékenységet folytat, a következőképpen: 

- a 18/1991-es számú földalap törvényt módosító 231/2018-as számú törvény előírásai alapján 192 

kérést iktattak, amelyeket elemeznek és továbbítanak a területek magántulajdonát megállapító 

megyei bizottsághoz.  

- 15 kérést elemeztek a 247/2005-ös törvény előírásai alapján, ebből 10 kérés esetében elutasítási 

javaslatot, míg 4 esetben jóváhagyási javaslatot fogalmaztak meg (3 kárpótlási intézkedésre, 

amelyből kettőt a megyei bizottság érvénytelenített), 2 esetben a természetben való 

visszaszolgáltatást a területek magántulajdonát megállapító megyei bizottsága elhalasztotta.  

Két bírósági döntést kiviteleztek, ebből egy természetben való visszaszolgáltatás, egy pedig 

kárpótlás nyújtása.  

További 6 javaslat a kárpótlások mellékletében szereplő területek csökkentésére vonatkozik, két 

javaslat pedig a kárpótlások mellékletéből való törlésre. Ugyanakkor, a 60/L/2015-ös megyei tanácsi 

határozat anyagi tévedéseinek helyrehozatalát célzó javaslatot terjesztettek elő.   

90 iratcsomó esetében levelezést folytattak a kártérítésre érvényesített dossziék kiegészítésére, 

miután azok tartalmában hiányos hiányosságokat észleltek (anyakönyvi iratokkal, 

személyazonossággal, tulajdonjogi iratokkal stb. kapcsolatosan).   

- A területek magántulajdonjogát megállapító megyei bizottsághoz 61, kártérítésre érvényesített 

dossziét továbbítottak (1/2000-es és 247/2005-ös sz. törvények) azzal a céllal, hogy továbbítsák a 

bukaresti ANRP-hez.  

- Dokumentációkat állítottak össze – 15 Prefektusi Rendelet kibocsátására azon lakóházaknak 

megfelelő földterületek esetén, amelyek beilleszkednek a 18/1991-es törvény 36. cikkelyének 

előírásaiba. Néhány dokumentációt többször is kiegészítettek, 6 Prefektusi Rendeletet bocsátottak 

ki.  

A 2018-as év során a bíróságon 31 olyan iratcsomó esete szerepelt, amelynek tárgya a 

földalap volt, ebből 9 iratcsomó ügye befejeződött, ezek esetén végleges és visszavonhatatlan 

döntések születtek, Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a városi földalap bizottság javára. 22 ügy 

folyamatban van, ebből egy fellebbezés alatt.  

Időszerűsítették a mezőgazdasági nyilvántartást, amely 2846 pozíciót tartalmaz 102 

kötetben marosvásárhelyi lakcímmel rendelkező természetes személyek esetén, 6 kötetben a más 

településen lakó természetes személyek, valamint 3 kötetben a jogi személyek részére (2 kötet a 

marosvásárhelyi, 1 pedig a más helységben székelő jogi személy részére) 

A 2018-as év során a terepen elvégzett ellenőrzések, illetve ezen ellenőrzések 

alkalmából kiállított jegyzőkönyvek alapján 74 termelői igazolást és 83 elárusítói könyvecskét 

bocsátottak ki a 145/2014-es, a mezőgazdasági jellegű piacok esetén kijelölt szabályozásokra 

vonatkozó törvény alapján.  

A mezőgazdasági nyilvántartásban elvégezték a szükséges módosításokat a 

következőkre nézve: a háztartások összetétele; a föld területe és a terület kihasználtsági kategóriája a 

tulajdon megszerzése okán (adás-vétel, adományozás, területcsere). 

A 2018-as év során részlegünk levelezés általi ügyintézésének mérlege: 2936 okirat, 

amely a földtörvényre vonatkozó különféle kérésekből és petíciókból, 17/2014-es sz. törvény, 
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bírósági eljárási iratokból, szociális segélyért, ösztöndíjakért, segélyért folyamodó kérésekből, 

APIA-hoz szükséges igazolásokból, ANRP-levelezésekből állt.  

440 igazolást bocsátottak ki a Mezőgazdasági Nyilvántartó nyomán, amelyre különféle 

természetes személyeknek szükségük volt a téli szezonban esedékes fűtéspótlék megszerzéséhez 

(70/2011-es, a hideg évszakban kötelező szociális védőintézkedésekre vonatkozó sürgősségi 

kormányrendelet). 

Időszakos statisztikai jelentéseket készítettek a kérdőívekre kapott válaszok alapján. 

A municípium szintjén 2 haszonbérleti szerződést kötöttek.  

Ugyancsak a 2018-as év során, a 17/2014-es, a külterületen lévő mezőgazdasági 

területek adás-vételének szabályozására vonatkozó Törvénynek egyes pontjai szerint, illetve a 

268/2001-es, az állami köz- és magántulajdonban lévő területeket kezelő (mezőgazdasági ágazati)  

kereskedelmi egységek privatizációjára vonatkozó Törvény módosítása folytán, valamint az Állami 

Területek Ügynökségének megalapítása nyomán – a mi osztályunk révén elindították az eljárást 

Marosvásárhely feladatkörei vonatkozóan, azon tevékenységek lefolytatására nézve, amelyek a 

város külterületén lévő mezőgazdasági területek elővásárlási jogát szabályozza. 

E célból indították el a 17/2014-es törvény által szabályozott eljárást 15 eladási ajánlatra 

vonatkozóan, egyes, Marosvásárhely megyei jogú város külterületén található földterület esetén. 

 

Célkitűzések a 2019-es évben 

A 247/2005-ös törvény alapján benyújtott kérések megoldása, figyelembe véve a 

165/2013-as törvény által eszközölt módosításokat, valamint a 247/2005-ös és 

1/2000-es törvény alapján a kártérítési mellékletekben érvényesített iratcsomók 

újraelemzése és kiegészítése; 

- - A Mezőgazdasági Nyilvántartás kiegészítése és napirenden tartása papíron és 

elektronikai adathordozókon - a lakossági háztartások adataival;  

- - A természetes és jogi személyek által benyújtott összes kérés törvényes és 

határidőn belüli megoldása.  

- - A 18/1991-es törvényt módosító 231/2018-as sz. törvény alapján beérkezett 

kérések kiegészítése és megoldása.  

 

Belső ellenőrzési osztály 

A belső ellenőrzés független és objektív tevékenység, amely tanácsadást nyújt a 

vezetőségnek a bevételek és kiadások megfelelő kezelésére, hozzájárulva az intézmény 

tevékenységének tökéletesítéséhez, segíti az intézményt célkitűzései megvalósításában, 

melynek révén javul a vezető rendszerek hatékonysága és hatásossága. Tevékenysége a rizikó 

kezelésén, az ellenőrzésen és az adminisztrációs eljárásokon alapszik. Belső ellenőrzést a 

Marosvásárhelyi Területi Közigazgatási Egység keretében kifejtett valamennyi tevékenységre 

gyakorolnak, beleértve a Marosvásárhelyi Tanács hatáskörébe tartozó/ alárendelt entitásokat is, 

a közalapok létrehozására és felhasználására, valamint a közvagyon kezelésére vonatkozóan.  

A Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város keretében működő Belső ellenőrzési osztály 

közvetlenül Marosvásárhely Polgármestere alárendeltségébe tartozik, az újraközölt, a belső 

ellenőrzésre vonatkozó 672/2002-es sz. törvény értelmében szervezett és működik, összevetve 
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a 1086/2013-as számú kormányhatározattal, amellyel a belső ellenőrzési tevékenység 

folytatására vonatkozó általános normákat hagyták jóvá. Az osztály tevékenységét a 

hároméves terv, valamint a város polgármestere által jóváhagyott éves terv alapján folytatja.  

A 2015-ben a 2016–2018-as évre kidolgozott többéves tervezési tevékenység keretében 

29 ellenőrzésnek alávetendő struktúrát azonosítottak, osztályok, a polgármester szakapparátusa 

keretében működő igazgatóságok, a helyi tanács alárendeltségébe tartozó, jogi személyiséggel 

nem rendelkező közszolgálatok, amelyhez hozzáadódik 4 kereskedelmi társaság és 2, jogi 

személyiséggel rendelkező közintézmény, amelyek Marosvásárhely Helyi Tanácsa hatósága 

alá tartoznak. A helyi tanács hatáskörébe tartozó entitások közül mindössze az Aquaserv Rt. 

rendelkezik saját belső ellenőrzési részleggel, amelynek tevékenységét a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési osztálya értékeli.  

A fentebb említett struktúrákon kívül, a Belső ellenőrzési osztály 34, egyetem előtti 

oktatási intézményt is ellenőriz, szem előtt tartva a helyi tanács költségvetéséből kiutalt 

közalapok felhasználását, valamint a vagyonkezelés módozatát, beleértve az 

adminisztrálásukba került ingatlanokat, a Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 

területén levő javak bérbeadási tevékenységének értékelését, a döntéshozó rendszerek, a 

vezető- és a belső ellenőrzési/menedzsment rendszerek értékelését, valamint az ezen 

rendszerekhez járuló esetleges rizikókat.  

Egyes tevékenységek komplexebbek, s több osztály vagy részleg tevékenységét 

foglalják magukba. A 2016–2018-as évre kidolgozott többéves belső ellenőrzési tervből a 

különböző tevékenységekhez társuló potenciális rizikószint alapján a 2018-as évre 9 biztosítási 

tevékenységet választottak ki, melyek közül egyesek különlegesen összetett tevékenységet 

foglalnak magukba, s elkészítették a belső ellenőrzési évi tervet, amelyet az intézmény 

vezetője, azaz Marosvásárhely polgármestere jóváhagyott.  

A 2018-ban ellenőrzött egységekre vonatkozóan, a Belső ellenőrzési osztály 9 belső 

ellenőrzési tevékenységet folytatott, amelyből 5 a megfelelés/rendszeresség biztosítása (ebből 

2 ellenőrzés az egyetem előtti állami tanintézeteknél, egy igazgatóságnál és 1 a Polgármester 

Szakapparátusa keretében) és 4 tanácsadási tevékenység, az alábbiak szerint:  

 

1. Transilvania Kereskedelmi Kollégium,  

2. Gheorghe Șincai Technológiai Líceum, 

3. a Polgármester Szakapparátusa keretében működő Iskolaigazgatóság, 

4. A Helyi adókat és illetékeket kezelő igazgatóság keretében működő Jogi személyek adóit és 

illetékeit megállapító, kivető és begyűjtő osztály,  

5. Városi Közszolgáltatási Osztály (SPUM).   

 

Megjegyezzük, hogy a tanácsadási tevékenységet az intézmény vezetője, azaz Marosvásárhely 

polgármestere kérésére végeztük, s célja további információk szolgáltatása az igényelt témákban, az 

alábbiak szerint:  

1. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: „A Maros Szabadidő- és Sportkomplexum 

keretében levő javak (épületek), illetve Ballon adminisztrálási tevékenységének felértékelése”. 

2. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: „Tájékoztatás nyújtása a 387/07.05.2018-as 

számú Hivatalos Közlönyben közölt 600/2018-as számú SGG rendelet előírásainak alkalmazására, 
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amely a belső ellenőrzési/menedzseri rendszer gyakorlatba ültetésére és fejlesztésére vonatkozik, az 

abban elrendelt intézkedések kivitelezése céljával”.  

3. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: „Tájékoztatás nyújtása a Radiotel Maros Kft.-

től a 2013. július–2018. szeptember közötti időszakban érkezett kifizetésekről”. 

4. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: „Tájékoztatás nyújtása az Állatkert 

Igazgatósága által a 2017-2018-as időszakban jelen pillanatig közbeszerzésre benyújtott 

dokumentációk számáról, az elindított/odaítélt eljárások stádiumáról, valamint az el nem kezdések 

okainak beazonosításáról – esetenként”.  

Tevékenységük során az ellenőrök szem előtt tartották a menedzsment biztosítását, 

azáltal hogy a folytatott tevékenységek összhangban állnak az érvényes törvényes 

szabályozásokkal és a belső rendelkezésekkel, felmérték, hogy a közegységek pénzügyi és 

ellenőrzési menedzsmentrendszere átláthatóak-e, valamint megfelelnek-e a törvényességi, 

rendszerességi, gazdaságossági, hatásossági és hatékonysági normáknak.  

Az 5 biztosítási tevékenység során az ellenőrök működésbeli hiányosságokat fedtek fel, 

amiért 539 javaslatot tettek.  

Valamennyi javaslatot az ellenőrzött egységek elfogadtak. A javaslatok közül 167-et 

2019-ben kell gyakorlatba ültetni.  

A 2018. december 31-ig gyakorlatba nem ültetett 372 javaslat közül 157-et gyakorlatba 

ültettek, 123 gyakorlatba ültetés alatt áll, míg 92-et nem ültettek gyakorlatba, ezekre a határidő 

meghosszabbítását kérték (2019-ben).  

Valamennyi tevékenységük során az ellenőrök a felelős tényezők pozitív hozzáállását 

állapították meg az ellenőrzött területeken a törvényes szabályozások megfelelő megismerése és 

alkalmazása érdekében, valamint a belső menedzsmentellenőrzési koncepcióval kapcsolatosan (a 

közintézmények belső/menedzsmentellenőrzési törvénykönyvét jóváhagyó 600/2018-as sz. SGG 

rendeletnek megfelelően). Egyes ellenőrzött entitásoknál kiderült, hogy a belső ellenőrzés nem 

teljes működőképes. Általános jellegű megállapítás, hogy az auditált entitások nem leltározták fel 

és nem mérték fel a fontos tevékenységekhez járuló rizikókat, emiatt nem újították fel megfelelően 

a rizikójegyzéket, s nem határozták meg a rizikókezelési intézkedéseket. Ugyanakkor 

megállapították az operációs eljárások hiányát, illetve azoknak a tevékenységek, felelősségek, 

határidők, iratok körforgása, a használt dokumentumok modelljének részletes meghatározása 

nélkül való kidolgozását. A munkaköri leírásokra vonatkozóan, megállapították, hogy ezek közül 

néhányat nem az alkalmazott által kifejtett feladatok megjelölésével töltöttek ki, tehát nem vetették 

össze a kidolgozott Szervezési és működési szabályzat előírásaival. Egyes ellenőrzött tanügyi 

egységeknél nem dolgozták ki a belső/menedzsmentellenőrzési rendszer fejlesztési programjait, 

ennek következtében nem ültették gyakorlatba a belső/menedzsmentellenőrzési szabványokat. 

Ugyanakkor hiányos a nyilvántartásuk és nem biztosít teljes rátekintést a vagyonra. 

Megállapították, hogy nem tették meg a szükséges intézkedéseket az iratoknak a törvényes 

előírásaiknak megfelelően történő archiválására.  

Az auditorok javaslatainak célja az ellenőrzött egységek specifikus célkitűzéseinek 

megvalósításához szükséges eljárási keret megteremtése, a tevékenységek megvalósításával 

megbízott személyek felelősségtudatának növelésére, valamint a nyilvántartások megszervezésére 

oly módon, hogy az valós képet nyújtson a tulajdonról. Ugyanakkor javasolták a 
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dokumentumoknak az erre a célra létrehozott helyiségben való tárolását, az elkallódási, 

megrongálódási vagy megsemmisítési veszély elkerülése érdekében.  

A 2018-as pénzügyi év lezárása után a Belső ellenőrzési osztály vezetője elkészítette az 

évi tevékenységi jelentést, amely magába foglalja valamennyi ellenőrzési tevékenységet, a főbb 

célkitűzéseket, az ellenőrök ténymegállapításait és a megfogalmazott javaslatait, amely jelentést a 

közintézmény vezetője, azaz Marosvásárhely polgármester hagy jóvá, s amelyet a brassói UCAAPI 

-D.G.R.F.P.-hez és a Maros Megyei Számvevőszékhez továbbítanak.  

A 2019-es évi tevékenységet illetően, elkészítették a belső ellenőrzési tervet, amely 10 

biztosítási tevékenységet foglal magába. A 2019-es belső ellenőrzési tevékenységek 

kiválasztásánál figyelembe vették a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat, a különböző 

struktúrákhoz, tevékenységekhez járuló rizikók felmérését, a közentitások vezetőinek javaslatait, a 

biztosítási tevékenység időtartamához viszonyított idő-költségvetést, az ellenőrzések időszakos 

jellegének tiszteletben tartását, az UCAAPI javaslatait, valamint, esetenként, más, az auditorok 

által birtokolt információkat.  

A 2019-es évre kidolgozott belső ellenőrzési tervnek megfelelően, belső ellenőrzési 

tevékenységeket folytatnak a polgármester szakapparátusába tartozó egyes igazgatóságoknál és 

osztályoknál, a helyi tanács alárendeltségébe tartozó közszolgálatoknál, az alábbiak szerint: 

1. Maros Szabadidő- és Sportkomplexum,  

2. Bölcsődeigazgatóság Közszolgálata, 

3. A Jogi, közigazgatási bírósági és helyi közigazgatási igazgatóság keretében működő 

Gyámhatóság,  

4. A Jogi, közigazgatási bírósági és helyi közigazgatási igazgatóság keretében működő Földalap 

és mezőgazdasági nyilvántartási osztály,  

5. A Helyi adókat és illetékeket kezelő igazgatóság keretében működő Természetes személyek 

adó és illeték osztálya 

6. A Nemzetközi finanszírozású projektek, emberi erőforrások, közönségszolgálati és logisztikai 

igazgatóság keretében működő Bérezési és emberi erőforrások osztály,  

7. A Nemzetközi finanszírozású projektek, emberi erőforrások, közönségszolgálati és logisztikai 

igazgatóság keretében működő Logisztikai osztály,  

8. A Polgármester Szakapparátusa keretében működő Műszaki igazgatóság,  

9. Melegházak, parkok és zöldövezetek közszolgálata.  

 

Ugyanakkor, a Közpénzügyi Minisztérium /UCAAPI kérésére országos szinten belső ellenőrzési 

tevékenység zajlik:  

10.  belső ellenőrzési tevékenység, amelynek témája: „A korrupció-megelőzési rendszer 

felértékelése”, a 430854/18.10.2018 sz. UCAAPI-rendelet alapján. 

 

A belső ellenőrök folyamatosan hangsúlyt fektetnek a szakmai felkészültség 

tökéletesítésére azáltal, hogy tanfolyamokon és egyéni tanulmányokon vesznek részt, illetve a 

belső ellenőrzésnek kedvező légkört próbálnak megteremteni, az ellenőrzött egységek 

tevékenységének hatékonyabbá tétele céljával.  
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III. ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK. KIVITELEZÉS 

ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK ÉS KÖZPÉNZEK KEZELÉSE 

 

Marosvásárhely Municípium egy sor olyan tevékenységet folytatott, melyek célja a vissza nem 

térítendő európai alapok lehívása volt, az olyan projektek támogatása érdekében, amelyek a 

város korszerűsítését és fejlesztését tartották szem előtt. A Marosvásárhely municípium városi 

fejlesztési pólusként való korszerűsítését és fejlesztését célzó projektek finanszírozása 

érdekében vissza nem térítendő alapok lehívása a helyi közigazgatás prioritását jelenti. A tartós 

városi fejlesztés központi eleme a városi fejlesztési projekteknek a város gazdasági, 

környezeti, éghajlati, demográfiai és társadalmi kihívásait megközelítő integrált városi 

fejlesztési stratégiák alapján történő finanszírozása.   

A 2018-as évben a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztálya több vonalon folytatott 

tevékenységet: 

 

I. A kötelező stratégiai dokumentumoknak a Regionális Operációs Program 

Menedzsmenthatósága (AMPOR) általi jóváhagyása, a 2014–2020-as programálási időszaknak 

megfelelő strukturális és befektetési európai alapok lehívása érdekében 

II. A dokumentumok előkészítése és a projektek benyújtása európai uniós támogatásra  

III. A benyújtott finanszírozási kéréseknek megfelelő finanszírozási szerződések aláírása. 

Kivitelezés alatt álló projektek;  

IV. A 2007-2013-as programálási időszakban elkezdett és véglegesített beruházások 

fenntarthatósága. 

A 2014–2020-as programálási időszaknak megfelelő strukturális és befektetési európai 

alapok lehívása a település szintjén kidolgozott stratégiai dokumentumoknak az európai stratégiai 

dokumentumokkal való összevetésének feltételéhez kötött: 

- az EU és Románia között megkötött keretegyezmény;  

-  Operációs programok és kormányzati programok, az Európai Bizottság által 

jóváhagyott dokumentumok.  

 

Ebben a kontextusban, a városok tartós fejlesztésére vonatkozó stratégiai tervezési 

dokumentumai meg kell feleljenek Románia tartós városfejlesztési politikáinak, de az európai 

stratégiai dokumentumokkal is összhangban kell lenniük.  

 

 Az osztály tevékenysége 18, vissza nem térítendő finanszírozású project benyújtásában 

konkretizálódott, amelynek összértéke 61 millió euró, ezekből:  

- 7 aláírt projekt, mintegy 13 millió euró összértékben; 

- 11 felértékelés alatt, illetve szerződéskötés előtt álló projekt, mintegy 48 millió euró 

összértékben.  
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I. A kötelező stratégiai dokumentumoknak a Regionális Operációs Program 

Menedzsmenthatósága (AMPOR) általi jóváhagyása, a 2014–2020-as programálási 

időszaknak megfelelő strukturális és befektetési európai alapok lehívása érdekében 

 

A vissza nem térítendő alapok lehívásához szükséges a kötelező stratégiai 

dokumentumok véleményezési előszakaszának megtétele. A helyi szinten egy városfejlesztési 

integrált stratégia megléte a POR 2014–2020 tartós városfejlesztés támogatása – 4-es 

elsőbbségi tengely révén történő finanszírozás nyújtásának alapfeltételét képezi. Az EU új 

2014–2020-as pénzügyi perspektívája másfajta megközelítést ír elő a stratégiai programálások 

terén és a beruházás alapját képező műszaki és pénzügyi jellegű dokumentumok összeállítása 

és felértékelése szempontjából. Ez három szakasz megtételével valósult meg:  

 

• Stratégiai dokumentumok jóváhagyási és véleményezési előszakasza; 

Ezen szakasz keretében 2017-ben az AMPOR az alábbi fontos stratégiai dokumentumokat hagyta 

jóvá: Integrált Városfejlesztési Stratégia (SIDU) és Tartós Városi Mobilitási Terv (PMUD).  

• Az ESI 2014-2020 (DJFESI) alapokból történő finanszírozáshoz szükséges igazoló iratok 

elemzési szakasza; 

Ez a dokumentum a POR 4-es elsőbbségi tengelye révén finanszírozásra javasolt beruházási 

projektek központosított helyzetét képviseli. Az ESI 2014-2020 (DJFESI) alapokból történő 

finanszírozáshoz szükséges igazoló irat már bejárta a Finanszírozási szerződésben megjelölt eljárási 

szakaszokat, s az európai alapok lehívásában érdekelt két entitástól – Központi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség (ADR Központ) és Regionális Operációs Program Menedzsmenthatósága 

(AMPOR) – megkapta a szükséges véleményezéseket. A dokumentumot a Városi Hatóság állította 

össze, alapjául a POR finanszírozásra javasolt projektek felértékelési metodológiája szolgál. A 

projektlapokat a Projektlapokból választották ki, amelyek a SIDU és a PMUD mellékleteit képezik.  

Marosvásárhelyi Municípium 23 projektlapot nyújtott be a Városi Hatósághoz, amelyből 11 

projektet véleményeztek elsőbbséget élvezőként.  

Marosvásárhely Megyei Jogú Városnak mintegy 32 millió eurót utaltak ki a Regionális Operációs 

Program (POR) 1-es elsőbbségi tengelye révén.  

• Az elindított projektfelhívások keretében a finanszírozási kérések benyújtási és felértékelési 

szakasza.  

2018-ban a POR keretében, a MySMIS elektronikus alkalmazás révén 11 projektet nyújtottak be, 

melyek összértéke 48 millió euró, amelyből:  

• a 3-as elsőbbségi tengelyen 3 projektet nyújtottak be, 5 millió euró összértékben; 

• a 4-es elsőbbségi tengelyen 7 projektet nyújtottak be, 40 millió euró 

összértékben; 

• a 10-es elsőbbségi tengelyen 1 projektet nyújtottak be, 2 millió euró 

összértékben. 

Egy másik stratégiai dokumentum, amely 7 millió euró vissza nem térítendő alap lehívását 

biztosítja a szociális jellegű projektekre, a Helyi Fejlesztési Stratégia.  

A közösség felelőssége alá tartozó Helyi Fejlesztési mechanizmus keretében kidolgozták és 

jóváhagyták a Helyi Fejlesztési Stratégiát, mint stratégiai eszköz az integrált fejlesztés 
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népszerűsítésében és a közösségnek a helyi fejlesztésben való részvállalásában. A stratégiák 

kiválasztása eredményeként, a kiválasztási bizottság országos szinten 43 várost választott ki, köztük 

Marosvásárhelyt is.  

Marosvásárhely Municípium szintjén létrejött a Helyi Akciócsoport Egyesület (GAL), jogi 

személyiség elnyerésével. Az egyesület alapító tagja Marosvásárhely megyei jogú város. Az 

egyesület célja Marosvásárhely municípium területe tartós fejlesztésének népszerűsítése, a városi 

övezetekben történő intervenciókon keresztül, amelyek lehetővé tennék a szegénység és társadalmi 

kirekesztettség hatékony leküzdését, a helyi fejlesztési potenciál értékesítését, melyek a város 

gazdasági és társadalmi fejlesztéséhez vezetnek majd.  

Marosvásárhely megközelítően 7 millió eurót kapott a Regionális Operációs Programon 

(POR) 2014-2020 valamint az Emberi Tőke Operációs Programon (POCU) 2014-2020 

keresztül. Ennek megfelelően, Marosvásárhely már készíti a jövőbeni POR és POCU terveket, 

melyek megfelelnek majd az azonosított fejlesztési szükségleteknek, a marginalizált városi 

övezetek problémáinak megoldása érdekében.  

Az Emberi Tőke Operációs Program 2014-2020 keretében Marosvásárhely Municípium 

1.744.625,95 lej értékű vissza nem térítendő finanszírozást nyert el a Marosvásárhelyi Helyi 

Akciócsoport Egyesület (GAL) működésének támogatása elnevezésű projektre.  

 

II. A dokumentumok előkészítése és a projektek benyújtása európai uniós támogatásra; 

A. A Menedzsmenthatóság által benyújtott finanszírozási kérések, felértékelés alatt - 11 

finanszírozási kérés; 

B. Kidolgozás alatt álló finanszírozási kérések, amelyeknek leadási határideje a 

Menedzsmenthatósághoz 2019 márciusa – 5 finanszírozási kérés; 

A. A Menedzsmenthatósághoz benyújtott finanszírozási kérések – felértékelés alatt 

 

1. Művészetek és Mesterségek Iskolája – teljes korszerűsítés és felújítás, műhelyek – 

Gheorghe Șincai Technológiai Líceum 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

4.4-es beruházási elsőbbség: Beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakmai képzésbe 

kompetenciák megszerzése és folyamatos tanulás érdekében, az oktatási és képzési infrastruktúra 

fejlesztése révén.  

4.5-ös specifikus célkitűzés: A munkaerő-piac számára meghatározó oktatási infrastruktúra 

minőségi növelése 

A projekt előírja: Iskola-, sportterem-, műhelyrendeltetésű épületek 

felújítása/korszerűsítése/felszerelése - Gheorghe Șincai Technológiai Líceum 

A projekt értéke: 10.667.448 lej, amelyből  

  Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

  Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

  Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: elfogadva az adminisztratív és a fenntarthatóságra vonatkozó ellenőrzés 

elvégzése után 
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2. Marosvásárhely municípium lakóépületei energiahatékonyságának növelése – II. szakasz 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

3-as elsőbbségi tengely – Alacsony gázkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása 

3.1-es beruházási elsőbbség – Az energiahatékonyság, az energia ésszerű kezelésének és a 

megújuló energiaforrások középületekben és a lakóövezetekben való használatának támogatása.    

A művelet – Lakóépületek  

A projekt előírja: Hőfelújított lakóépületek – 7 tömbház: Romanu-Vivu Constantin utca 2. sz., 

Kárpátok sétánya 47. sz., Raktár utca 7., Állomás tér A1, Állomás tér 2A, Mimóza u. 2., Kornisa 

sétány 32. 

Projekt értéke: 6.032.737 lej; 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 60%, amelyből: 

FEDR-finanszírozás 85% 

BS-finanszírozás 15% 

  Saját finanszírozás értéke 40% , amelyből: 

    Saját hozzájárulás 15% 

    Tulajdonosi társulások hozzájárulása 25% 

Projekt állapota: előszerződési szakasz 
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3. Marosvásárhely municípium lakóépületei energiahatékonyságának növelése – I. szakasz 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

3-as elsőbbségi tengely - Alacsony gázkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása 

3.1-es beruházási elsőbbség - Az energiahatékonyság, az energia ésszerű kezelésének és a 

megújuló energiaforrások középületekben és a lakóövezetekben való használatának támogatása. 

A művelet – Lakóépületek  

Hőfelújított lakóépületek – 6 tömbház: Argeș u. 16., Dózsa Gy. 60 + Állomás tér 5. sz. ABC , 

Moldova u. 10., Moldova u. 12., Cernavodă u. 5.+ Erdélyi u. 29., Măgurei u. 16., 18., 20., 22., 24. 

számok. 

A projekt értéke: 7.092.112 lej. 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 60%, amelyből: 

FEDR-finanszírozás 85% 

BS-finanszírozás 15% 

  Saját finanszírozás értéke 40% , amelyből: 

    Saját hozzájárulás 15% 

    Tulajdonosi társulások hozzájárulása 25% 

Projekt állapota: előszerződési szakasz 
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4. Környezetbarát autóbuszok beszerzése, amelyek a marosvásárhelyi tömegközlekedést 

szolgálnák 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

4e beruházási elsőbbség: Alacsony széndioxid-kibocsátási stratégiák népszerűsítése valamennyi 

területtípusra, de főképpen a városi övezetekre vonatkozóan, beleértve a tartós többmoduláris városi 

mobilitás és a csökkentésre vonatkozó intézkedések népszerűsítését.   

4.1-es specifikus célkitűzés: a szénmonoxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a tartós 

városi mobilitás terveire épülő beruházások által  

A projekt előírja: 38 dízel/elektromos hibrid autóbusz vásárlása, amelyek Marosvásárhely 

municípium személyszállítását szolgálnák, az alternatív szállítás használatának bátorítását célzó 

intézkedések megvalósítása, illetve dízel/elektromos hibrid autóbuszok vásárlása. 

A projekt értéke: 103.971.380 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: kiértékelés alatt 
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5. Sűrű gyalogosforgalmú zónákban – klinikák környéke – levő utcáknak gyalogos- és 

kerékpáros-barátibb útvonalakká való átalakítása  

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

42 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

4e beruházási elsőbbség: Alacsony széndioxid-kibocsátási stratégiák népszerűsítése valamennyi 

területtípusra, de főképpen a városi övezetekre vonatkozóan, beleértve a tartós többmoduláris városi 

mobilitás és a csökkentésre vonatkozó intézkedések népszerűsítését.    

4.1-es specifikus célkitűzés: a szénmonoxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a tartós 

városi mobilitás terveire épülő beruházások által, 

A projekt előírja: 

- 1413,50 méteres kerékpárút létrehozása, amelyet közvilágítási rendszerrel és 50 kerékpár-

tartóval látnak el; 30 elektronos kerékpár és 90 rendes meghajtású kerékpár; 

- 1898,00 méteres gyalogossáv korszerűsítése, amelyet videó-megfigyelési és közvilágítási 

rendszerrel látnak el, a használó biztonsága és komfortja érdekében;  

- a projektben előírt mobilitási folyosón városi bútorzat elhelyezése, valamint 1160 

négyzetméteres zöldövezet biztosítása, illetve 190 felnőtt fa ültetése.  

A projekt értéke: 12.695.700 lej. 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: kiértékelés alatt 
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6. A helyi közszállítás által kiszolgált folyosó infrastruktúrájának átszervezése, 

Marosvásárhely nyugat-központ részében  

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

4e beruházási elsőbbség: Alacsony széndioxid-kibocsátási stratégiák népszerűsítése valamennyi 

területtípusra, de főképpen a városi övezetekre vonatkozóan, beleértve a tartós többmoduláris városi 

mobilitás és a csökkentésre vonatkozó intézkedések népszerűsítését.  

4.1-es specifikus célkitűzés: a szénmonoxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a tartós 

városi mobilitás terveire épülő beruházások által, 

A projekt előírja: 

1. Alternatív közszállítási eszközök használatának bátorítását célzó intézkedése – 

közszállítás és nem-motorizált szállítás. 

2. Az alternatív szállítás használatának bátorítását célzó egyes intézkedések 

meghozatala (közszállítási infrastruktúra korszerűsítése, közúti biztonság javítása). 

3. 2.020,00 négyzetméternyi kerékpárút megvalósítása, 20%-os kerékpáros-szám 

növekedéssel számolva. 

4. 13.830,00 négyzetméternyi gyalogosfelület korszerűsítése, amelyeket olyan 

biztonsági rendszerekkel látnak el, melyeknek célja megakadályozni az autóknak a járdára való 

felhajtását, becsülve, hogy a gyalogos útvonalakat használó személye száma 1,7%-kal nő 2023-ig.  

5. 2.200,00 négyzetméternyi zöldövezet kialakítása, valamint 200 fa/cserje ültetése 

2023-ig.  

A projekt értéke:  30.198.094 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 
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Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: kiértékelés alatt 

 

                   

7. A marginalizált lakóövezetekben a városi helyiségeknek többfunkciós központokkal való 

átalakítása, Marosvásárhely marginalizált övezeteiben közhasznú rendeltetésű létesítmények 

kialakítása céljával 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása,  

4.3-as beruházási elsőbbség: A városi és vidéki régiók hátrányos helyzetű közösségei számára 

támogatás nyújtása a fizikai, gazdasági és társadalmi regenerálódásra.   

A projekt előírja: Többrendeltetésű központ építése és felszerelése a marginalizált lakóövezetben.  

A projekt értéke:  5.455.326 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: kiértékelés alatt 
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8. Épület bővítése és korszerűsítése bölcsőde kialakítása céljával, Víztelep utca 54-56. szám 

alatt 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

4.4-es beruházási elsőbbség: Beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakmai képzésbe 

kompetenciák megszerzése és folyamatos tanulás érdekében, az oktatási és képzési infrastruktúra 

fejlesztése révén. 

4.4-es specifikus célkitűzés: Az infrastruktúra minőségi növelése a korai oktatáshoz való 

hozzáférés biztosításával, valamint a szülőknek a munkaerőpiacon való jelenlétének támogatására.  

A projekt előírja: Marosvásárhely óvodai és bölcsődei oktatási infrastruktúrájának minőségi 

javítása:  

- a meglévő C38 épületszárny felújításával, annak bölcsődei helyiségként való 

átalakításával és felszerelésével 

-  a meglévő C38 épületszárny bővítése egy újabb épületszárny építésével, 

annak berendezése és felszerelése  

A projekt értéke:  10.943.436  lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: kiértékelés alatt 
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9. A Friedrich Schiller Gimnázium felújítása, konszolidálása és tetőtér-beépítése  

Regionális Operációs Program 2014-2020 

10-es elsőbbségi tengely: Az oktatási infrastruktúra javítása.  

10.1-es beruházási elsőbbség: Beruházás az oktatásba, képzésbe, beleértve a szakmai képzést, 

kompetenciák megszerzése és folyamatos tanulás érdekében, az oktatási és képzési infrastruktúra 

fejlesztése révén.  

10.1.B specifikus célkitűzés: A korai és kötelező oktatáshoz való hozzáférés növelése, főképpen a 

rendszer korai elhagyásával veszélyeztetett gyerekekre vonatkozóan.  

A projekt előírja: A Friedrich Schiller Gimnázium felújítása, konszolidálása és bővítése  

A projekt értéke: 10.514.165 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: kiértékelés alatt 

 

 
 

10. Bölcsőde és óvoda kialakítása a Belvedere lakónegyedben 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

4.4-es beruházási elsőbbség: Beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakmai képzésbe 

kompetenciák megszerzése és életfogytig tartó folyamatos tanulás érdekében, az oktatási és képzési 

infrastruktúra fejlesztése révén. 

4.4-es specifikus célkitűzés: Az infrastruktúra minőségi növelése a korai oktatáshoz való 

hozzáférés biztosításával, valamint a szülőknek a munkaerőpiacon való jelenlétének támogatására.  
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A projekt előírja: új tanintézetek létrehozása Marosvásárhelyen, amelyet az bölcsődei és óvodai 

oktatásnak szánt két épületből álló épületegyüttes alkot, s amelyet a félalagsorban folyosó kapcsol 

össze; külső tér kialakítása, amely biztosítja a bölcsődés és óvodás gyerekek harmonikus fejlődését, 

s amelyet zöldövezetek, belső udvarok, játszóterek – megfelelő bútorzattal ellátva –, járdák/sétányok 

alkotnak.  

A projekt értéke:  14.733.128 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: felértékelés alatt 

 

 
11. Távvezérlésű rendszer a közvilágítás ellenőrzésére, a közvilágítási pontok távvezérléssel 

való felgyújtásával/leoltásával  

Regionális Operációs Program 2014-2020 

3-as elsőbbségi tengely - Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása  

3.1-es beruházási elsőbbség – Az energiahatékonyság, az energia hatékony kezelésének, a 

megújuló energiaforrásoknak a közinfrastruktúrában – beleértve a középületeket és a lakásszektort – 

történő használatának támogatása.  

C művelet – Közvilágítás 

A projekt előírja: Az energiahatékonyság növelése és a melegház-hatást kiváltó gázkibocsátás 

(CO2 kibocsátás) csökkentése Marosvásárhely közvilágítása szintjén az energiafogyasztás 

csökkentésével – a távvezérlésű rendszer felszerelésével történő közvilágítási rendszer korszerűsítési 

munkálatai révén.  

A projekt értéke:  9.918.363 lej. 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

Projekt állapota: felértékelés alatt 
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B. Kidolgozás alatt álló finanszírozási kérések, amelyeknek leadási határideje a 

Menedzsmenthatósághoz 2019 márciusa  

1. Marosvásárhely belterületén levő egyes elhagyott és kihasználatlanul álló 

területek és felületek funkcionális átminősítése és/vagy újrahasznosítása.  

2. Közszállítási eszközök vásárlása – 12 méteres elektronos autóbuszok – Brassó, 

Jászvásár, Piteşti, Szeben, Slatina, Szucsáva, Marosvásárhely – partnerségben 

kidolgozott projekt 

3. Közszállítási eszközök vásárlása – 10 méteres elektronos autóbuszok – Jászvásár, 

Neamț Megyei Tanács, Marosvásárhely – partnerségben kidolgozott projekt 

4. Marosvásárhely közúti forgalma menedzsmentrendszere  

5. Marosvásárhely személyszállításának korszerűsítése  

 

III. 2018-ban aláírt finanszírozási szerződések. Kivitelezés alatt álló projektek  

A. 2018-ban aláírt finanszírozási szerződések – 4 aláírt finanszírozási szerződés; 

B. Kivitelezés alatt álló, vissza nem térítendő finanszírozású projektek, amelyeknek 

finanszírozási szerződését 2017-ben írták alá – 2 aláírt finanszírozási szerződés 

 

A. 2018-ban aláírt finanszírozási szerződések 

A Helyi Fejlesztési Országos Program keretében 4 beruházásra írtak alá finanszírozási 

szerződést:  

1. A Marosvásárhelyi Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium felszereléssel, specifikus 

oktatási és laboratóriumi bútorzattal való ellátása  

Helyi Fejlesztési Országos Program 

A projekt előírja: a hús- és tejfeldolgozó műhely ellátását, speciális oktatási és laboratóriumi 

felszereléssel, hozzájárulva az oktatási infrastruktúra minőségének javításához és egy európai 
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standardú oktatási folyamat biztosításához, amely az alapgyakorlati oktatás lebonyolításához 

szükséges, ezen a területen.  

A projekt értéke: 129.962,28 lej 

 

 

 
 

2. Felszereléssel, specifikus oktatási és laboratóriumi bútorzattal való ellátás a 

Marosvásárhelyi Aurel Persu Technológiai Líceumban  

Helyi Fejlesztési Országos Program 

A projekt előírja: a felszereléssel, specifikus oktatási és laboratóriumi bútorzattal való ellátást, 

hozzájárulva az oktatási infrastruktúra minőségének javításához és egy európai standardokon történő 

oktatási folyamat biztosításához. Az Aurel Persu Technológiai Líceum célul tűzte ki egy gépkocsi-

karbantartó és -javító műhely felszerelését, és egy iskola keretén belüli műhely felszerelését, a 

tanulók gyakorlati óráinak lebonyolítására. 

A projekt értéke: 201.984,29 lej 
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3. Felszereléssel, speciális oktatási és laboratóriumi bútorzattal való ellátás - 

Marosvásárhelyi Művészeti Líceum  

Helyi Fejlesztési Országos Program 

A projekt előírja: a szakműhelyek felszerelése, négy szakon: Zene, Színművészet, Vizuális 

Művészet és Építészet, valamint a tömegoktatásra szánt termek felszerelése, a Marosvásárhelyi 

Művészeti Líceum keretén belül, a művészeti oktatásnak sajátos standardoknak megfelelően.   

A projekt értéke: 725.961,88 lej 
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A POCA 2014-2020 keretében aláírták a finanszírozási szerződést az alábbi projektre:  

4. A közszolgáltatások minőségének növelése, Marosvásárhely menedzsmentrendszerének 

javítása  

Közigazgatási Teljesítőképesség Operációs Program 2014 -2020  

2-es elsőbbségi tengely: Közigazgatás és hozzáférhető és átlátható jogi rendszer  

2.1-es specifikus célkitűzés: Közös rendszerek és szabványok bevezetése a helyi közigazgatásba, 

amelyek elősegítik a kedvezményezettek felé való tájékozódást, a SCAP-pal összhangban.  

A projekt előírja: Egységes menedzsmentrendszer bevezetése: ISO 9001:2015 bizonylatok; 102, a 

minőségmenedzsment területén vezető tisztséget betöltő alkalmazott oktatása; a közigazgatási 

minőségmenedzsment konferencia szervezése. 

A projekt értéke: 340.428 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás 2%. 

 

 

 

B. Vissza nem térítendő finanszírozású, kivitelezés alatt álló projektek, amelyeknek 

finanszírozási szerződését 2017-ben írták alá.  
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1. A 30 hektáros ülepítő felújítása projekt szakaszosítása 

A Nagy Infrastruktúra Operációs Program 2014-2020 keretében Marosvásárhely 

municípium vissza nem térítendő támogatást nyert a „A 30 hektáros ülepítő felújítása projekt 

szakaszosítására”.   

A projekt előírja: a Maros jobb partján elhelyezkedő 30 hektáros ülepítő 

helyreállítását, az emberek egészségére és a környezetre mért kockázatok csökkentését, melyeket a 

múltban itt folytatott ipari tevékenységek okoznak. A befektetések során az illető terület visszakerül 

a gazdasági forgalomba, figyelembe véve, hogy az ülepítő tevékenységi profilját illetően a veszélyes 

hulladéklerakat kategóriába tartozik. Az ülepítő felújítási projektjének gyakorlatba ültetése a 2007-

2013-as időszakban vette kezdetét, és a POIM 2014-2020-on keresztül fejeződik be. 

A projekt értéke: 35.273.614,76 lej. 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 85%; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 13%; 

Saját hozzájárulás: 2%. 

 

                            

 

                            

2. A Maros feletti híd főjavítása, felüljáróval a Déda–Marosvásárhely vonal felett, a 

Călăraşilor utcában 

A Helyi Fejlesztés Országos Program keretében jóváhagyták „A Maros feletti híd főjavítása, 

felüljáróval a Déda–Marosvásárhely vonal felett, a Călăraşilor utcában” elnevezésű projekt 

finanszírozását.   

A projekt előírja: olyan javítási munkálatok kivitelezését, amelyek a hidat normális 

paramétereken tartják, és biztosítják az ellenállósági és stabilitási követelményeket, valamint az 

élettartam meghosszabbítását, továbbá a biztonság, komfort és funkcionalitás feljavítását ennek 

kiaknázásában. A javítási munkálatok során az alábbiakat valósítják meg:  

– Hídjavítás, feljárók javítása 626 méter hosszúságban;  

– Javítási munkálatok 11.700 négyzetméteres felületen.  

A projekt értéke: 22.904.202 lej. 
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IV. A 2007-2013-as programálási időszakban elkezdett és véglegesített beruházások 

fenntarthatósága. 

 

2018-tól kezdődően mostanáig 12 látogatást tettek a véglegesített projektekre vonatkozó 

beruházások tartósságát (fenntarthatóságát) illetően. A látogatásokat Közvetítő Szervek (ADR 

Központ) kivitelezték, a következő projekteknél:  

1. Marosvásárhelyen 10 lakótömbház hőfelújítása – I-es szakasz; 

2. Marosvásárhelyen 26 lakótömbház hőfelújítása – II-es szakasz; 

3. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – IV-es szakasz; 

4. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – V-ös szakasz; 

5. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VI-os szakasz; 

6. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VII-es szakasz; 

7. Úthálózat korszerűsítése Marosvásárhely szintjén – II. szakasz; 

8. Középkori Vár felújítása és állagmegőrzése; 

9. A marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium tetőtér-beépítése és 

átalakítása; 

10. A marosvásárhelyi Művészeti Líceum tetőtér-beépítése és felújítása; 

11. Összekötő út építése a Jeddi utca és a Megyei Sürgősségi Kórház között; 

12. A marosvásárhelyi Somostető szabadidő-helyiségeinek korszerűsítése és átalakítása. 

 

A helyi alapokra vonatkozóan, a Gazdasági Igazgatóság által a 2018-as évre összeállított 

jelentésnek megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk:  

 

1. Költségvetési – belső pénzügyi ellenőrzési osztály  

2. Könyvelőségi iroda  

 

Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység 2018-as évi konszolidált 

általános költségvetése 2018. 12. 31-én, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólagosan 

módosított 273/2006-os számú törvény előírásaival, valamint a 2018-as évi állami költségvetés 

jóváhagyására vonatkozó 2/2018-as számú törvény és a költségvetést célzó egyéb 

jogszabályok és a költségvetési területre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásaival 

összhangban lett kidolgozva, jóváhagyva és kivitelezve.  
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Így, a konszolidált általános költségvetés bevételeit a 408.806.669 lejes szintre 

határozták meg a 2018-as évre vonatkozóan, ebből 292.674.031 lejt valósítottak meg 2018. 

december 31-éig, 71,59 %-os arányban. Ugyanakkor az konszolidált általános költségvetés 

kiadásait a 408.806.669 szintre határozták meg a 2018-as évre vonatkozóan, ebből 

290.910.062 lejt valósítottak meg 2018. december 31-éig, 71,16 %-os arányban. 

Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység konszolidált általános 

költségvetése összetételében Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység saját 

költségvetése, a teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételből finanszírozott intézmények 

költségvetése, valamint Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység vissza nem 

térítendő külső alapok költségvetése szerepel.  

 

I. Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység saját 

költségvetésének végrehajtása: 

Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység saját költségvetésének 

bevételeit 86,42%-ban a működési szekció és 13,58%-ban a fejlesztési szekció alkotja.  

A helyi költségvetés bevételeit a 2018-as évre a 382.399.069 lejes összegben határozták 

meg. A megvalósított bevételek értéke 278.816.602 lej, ami a 2018-as évre jóváhagyott 

költségvetés 72,91%-át jelenti. A működési szakasz költségvetését 78,30%-ban irányozzák elő, 

az évi előírásokkal szemben, míg a fejlesztési szekcióét 38,60%-ban.  

Marosvásárhely helyi költségvetésébe befolyó bevételből – 278.816.602 lejes összegben 

–, a 196.464.535 lejes összeg saját jövedelmet jelent, 69.856.383 lej a HÉÁ-ból elkülönített 

összeget jelent, 55.200 lej adományok és támogatások, 6.885.663 lej támogatások az állami 

költségvetéstől, míg az 5.554.821 lej vissza nem térítendő finanszírozású projektekre az EU-tól 

érkezett összeg. A jóváhagyott költségvetési kölcsönöket 382.399.069 lejes összegben hagyták 

jóvá, amelyet 72,77 % arányban használtak fel, 278.282.916 lejes kiadást valósítva meg, s 

amelyeket a Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység tevékenységeinek és 

programjainak finanszírozására használtak, amelyeket közvetlenül, illetve az alárendelt 

intézmények révén kezeltek, éspedig: szociális biztosítások és szaktanácsadás, tanügy, óvodai 

és elemi iskolai oktatás tevékenységei, művelődési tevékenységek, vallási felekezetek és 

társult struktúrák, út-karbantartás és –javítás, beruházási célkitűzések finanszírozása, valamint 

a helyi közhatóságok tevékenységének finanszírozása.  

 

II. A teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételből finanszírozott 

intézmények költségvetésének végrehajtása: 

 

A teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételből finanszírozott intézmények 

költségvetésének bevételei 98,54%-át a működési szakasz, míg 1,46%-át a fejlesztési szakasz 

teszi ki.  

A teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételből finanszírozott intézmények 

költségvetésének bevételeit a 26.403.600 lejes szinten hagyták jóvá, amelyből 2018.12.31-éig  

13.857.429 lejt valósítottak meg, azaz 52,48%-ot. Ezen költségvetés kiadásait 12.627.146  

lejes összegben valósították meg, azaz 47,82%-ban.  
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3. Közbeszerzési osztály  

 

A 2018-as évben a nyílt árverések, az egyszerűsített procedúrák, az előzetes közlések 

nélküli alkuk, a közvetlen beszerzések, valamint az Árutőzsdén történt beszerzés nyomán 162 

közbeszerzési szerződést és 5 Keretegyezményt kötöttek. 

A Közbeszerzési osztály szintjén megkötött közbeszerzési szerződések összértéke 

70.197.362,23 lej HÉA nélkül, amely érték nem tartalmazza a Keretegyezmények teljes értékét.  

A beszerzés-típusok szerinti eljárások helyzete:  

Termékvásárlások: 

Nyílt árverések – 3 eljárás 3.665.836,30 lej összértékben, HÉA nélkül; 

Leegyszerűsített eljárások – 9 eljárás 3.876.903,86 lej összértékben, HÉA nélkül; 

Közlemény közlése nélküli alkuk - 7 eljárás 1.889.678,33 lej összértékben, HÉA nélkül. 

Szolgáltatások beszerzése: 

Nyílt árverések – 5 eljárás 8.453.607,63 lej összértékben, HÉA nélkül; 

Leegyszerűsített eljárások – 6 eljárás 2.349.862,63 lej összértékben, HÉA nélkül; 

Közlemény közlése nélküli alkuk - 5 eljárás 172.065,00 lej összértékben, HÉA nélkül 

Munkálatok beszerzése: 

Leegyszerűsített eljárás – 2 eljárás 687.112,23 lej összértékben, HÉA nélkül; 

Közlemény közlése nélküli alkuk – 4 eljárás 3.559.704,30 lej összértékben, HÉA nélkül. 

Közvetlen vásárlások: 

Termékek/Szolgáltatások/Munkálatok - 89 beszerzés 6.286.739,43 lej összértékben, HÉA nélkül. 

Tőzsdén történő vásárlások: 1 beszerzés 925.252,00 lej értékben, HÉA nélkül. 

Egymásutáni szerződések: a 2018-as év előtt, valamint a 2018-as év folyamán kötött 10, a 

keretegyezményhez tartozó egymásutáni munkálat-szerződés, 38.330.600,52 lej összértékben, HÉA 

nélkül.     

 

4. Haszonbérbe adási, bérbeadási és eladási iroda 

I. Haszonbérbe adások 

A természetes és jogi személyek kérésére 2018-ban 63 haszonbérleti szerződést és kiegészítő 

okiratot állítottak ki, a Marosvásárhely Municípiumhoz tartozó területek koncesszionálása céljával.  

Közvetlen koncesszionálással 14 szerződést kötöttek, amelynek értéke 652,40 euró/év.  

2018-ban 8 határozattervezetet terjesztette elő, amelyeknek eredményeként 2 esetben kötöttek 

haszonbérleti szerződést területekre évi 758 eurós értékben, a többi projekt azonban eredménytelen 

maradt.  

Az említett időszakban egy felbontásra vonatkozó kiegészítő okiratot állítottak ki.  

Közvetlen alku során február elsején haszonbérbe adták a Marosvásárhelyen, a Bartók Béla u. 2. 

sz. alatti 632 négyzetméteres területet, évi 6952 euróért.  

Ugyanakkor február 26-án nyílt árverést kezdeményezték a Marosvásárhely Municípium tulajdonát 

képező egyes területek haszonbérbe adására, amelyekre kereskedelmi tevékenységet kifejtő 

kioszkokat helyeznek el; az eljárás eredményeként évi 5840 euró értékű koncesszionálási szerződést 

kötöttek. December 7-én a Színház téren közélelmezési tevékenység folytatására hirdettek árverést, 

a koncesszionálási szerződés 2019 elején jár le.  
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A koncessziós tulajdonjog átutalásának kérvényezése eredményeként létrejött, már meglévő 

koncessziós szerződéseket kiegészítő 45 okirat értéke 14.330,53 euró/év, a 2018-ban megkötött 

koncessziós szerződések összértéke 28.532,93 euró/év (mintegy 132.678,12 lej a 4,6 lej/euró 

árfolyamon).      

2018 októberében továbbították a Koncesszionálási, bérbeadási és eladási irodának a 

marosvásárhelyi fizetős parkolókat kezelő és karbantartó közszolgálat koncesszionálására vonatkozó 

dokumentációt. Mivel a dokumentáció hiányos volt, azt a szakosztállyal közösen elemezték, 

módosítottá és kiegészítették. Az összeállított dokumentációt a következőkben közlik a SICAP-on, 

az egyszerűsített eljárás 2019-ben fog lezajlani.  

 

II. Bérbeadások  

A Marosvásárhely közterületét képező egyes területeknek utcai idénykereskedelem folytatására 

történő bérbeadása érdekében május 17-én egy árverést szerveztek.  

Az eljárás során 7 létesítményt ítéltek oda, amely 7 bérleti szerződés megkötésével zárult, 

amelyeknek értéke 7.043 lej/év (mintegy 1.531 euró/év a 4,6 lej/euró árfolyamon).   

 

III. Eladások     

2018-ban egy kikiáltásos nyílt árverést tartottak a marosvásárhelyi, Radnai utca 34. szám alatti 

38/418 négyzetméteres terület és a 19,92 négyzetméteres építmény hasznos felületének eladására. A 

december 5-én megtartott árverés adás-vételi szerződés megkötésével zárult, melynek értéke 4.816 

euró.  

Közvetlen eladási eljárás révén 4 szerződést kötöttek, amelyeknek értéke összesen 123.188,24 

euró. 

 

IV. Vásárlások 

2018-ban nem történt ingatlan-vásárlás.  
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IV. KÖZTERÜLET, INFRASTRUKTÚRA: JAVÍTÁSOK, 

KARBANTARTÁS ÉS BERUHÁZÁSOK. VÁROSRENDEZÉSI 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 A 2004. február 26-i 27-es sz. helyi tanácsi határozattal létrehozott Közterület-kezelő 

Közszolgálat a Marosvásárhelyi Helyi Tanács alárendeltségébe tartozik.  

A Közterület-kezelő Közszolgálat jogi személyiség nélküli közszolgálat, amely a román 

törvényeknek és a jelen szervezési és működési szabályzatnak megfelelően fejti ki tevékenységét, a 

Marosvásárhelyi Tanács hatósága alatt. Fő tevékenységi tárgya a Marosvásárhely köz- és 

magántulajdonában levő javak adminisztrálása. A Marosvásárhely köz- és magánterületeinek 

adminisztrálását és ügykezelését jelentő fő tevékenységi célkitűzés a Helyi Tanács által nyújtott 

mandátum alapján történik, s magába foglalja Marosvásárhely köz- és magánterületein levő javakat, 

amint azt a specifikus kiegészítő iratokban feltüntették.  

A javak ügykezelési és adminisztrálási tevékenység során a Közterület-kezelő Közszolgálat 

illetékeket, tarifákat, speciális illetékeket, időszakos használati illetékeket számol fel, a Helyi Tanács 

határozatainak megfelelően, amelyek szerves részét képezik Marosvásárhely költségvetése bevételi 

részének. 
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A Közterületkezelő közszolgálat szervezése és működése   

A 2018. augusztus 30-i 223-as számú helyi tanácsi határozattal jóváhagyták a 

Közterület-kezelő Közszolgálat organigrammáját és felépítését. A szakszolgálat működési 

részlegekre épül, amelyek biztosítják a kitűzött célok teljesítését. A működési részlegek:  

III. Közlekedés-biztonsági, közúti szállási és helyi közszállítási 

osztály  

IV. Köz- és magánterület-kezelő osztály  

V. Parkolók, garázsok és jármű-elvontatási iroda 

VI. Jogi iroda  

VII. Köztisztasági és hóeltakarítási osztály 

VIII. Környezetvédelmi, rágcsálóirtási és rovarirtási részleg 

IX. Kóbor kutyákat ügykezelő és sintércsoport 

X. Adminisztratív csoport. 

 

A Közterület-kezelő Közszolgálat főbb specifikus tevékenysége:  

- utak és járdák felújítási és karbantartási munkálatainak ellenőrzése;  

- utcák műszaki állapotának ellenőrzése, az úttestben keletkezett károk operatív kijavítása;  

- Marosvásárhely köz- és magánterületéhez tartozó javak felleltározása;  

- az utcák és utak felújítási és karbantartási munkálatai hatékonyságának növelése, performáns 

megoldások, anyagok és technológiák alkalmazásával;  

- építkezési munkálatok kivitelezése okozta közterület-rongálódások elkerülése és/vagy 

csökkentése;  

- parkolóhelyek és reklámhelyek berendezése és kihasználása közterületeken, az érvényben 

levő törvények meghatározta feltételek között; 

- közterületek fejlesztése és berendezése a helyi közösség szükségleteivel, valamint a 

törvénynek megfelelően jóváhagyott városrendezési dokumentációkkal összehangolva;  

- az alárendeltségbe tartozó játszóterek és pihenőhelyek berendezése, karbantartása és 

felújítása; 

- az illetékes szervek ellenőrzése és értesítése a pénzbírságoknak a jelenlegi törvényeknek 

megfelelően való alkalmazására.  

2018-ban a Közterület-kezelő Közszolgálat 108 tanácsi határozatot terjesztett elő.  

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI, KÖZÚTI SZÁLLÁSI ÉS HELYI KÖZSZÁLLÍTÁSI OSZTÁLY 

A Közlekedés-biztonsági, közúti szállási és helyi közszállítási osztály által 2018-ban elindított 

munkálatok és projektek:  

Közberuházások  

1. A helyi közszállítási szolgálat kiszervezését célzó tanácsadói tevékenység és A helyi 

közszállítási szolgálat kiszervezését célzó célszerűségi tanulmány elkészítése – 2017-ből folytatott 

projekt, a 163/09.10.2017 sz. szerződésnek megfelelően – véglegesítés előtt; 
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2. Helyi közszállítás korszerűsítése – 2018.08.2-i 142-es sz. szerződésnek megfelelően – 

kivitelezés alatt;  

3. Ökológiai autóbuszok vásárlását célzó célszerűségi tanulmány – 2018.05.30-i 88-as sz. 

szerződés – kivitelezve – benyújtott projekt;  

4. A személyszállítás korszerűsítését célzó forgalmi tanulmány – 2018.06.13-i 99-es sz. 

szerződés – kivitelezve;  

5. Ökológiai autóbuszok vásárlását célzó forgalmi tanulmány – 2018.06.13-i 98-as sz. szerződés 

– kivitelezve;  

6. Közterületen állomásozó járművek elszállítását célzó célszerűségi tanulmány – 2018.07.12-i 

122-es sz. szerződés – kivitelezés alatt;  

7. Új autóbuszok vásárlása – a Beszerzési osztályhoz benyújtott dokumentáció 

Javítási munkálatok 

8. Közlekedés biztonsága – keretegyezmény – A Marosvásárhelyen szükséges vízszintes és 

függőleges közúti jelzések munkálatai, valamint villanyrendőrök karbantartása – 180/2018-as 

keretegyezmény – 2018.09.4-i 180/1 sz. szerződés – kivitelezés alatt  

- 17.890 m2 hosszanti útjelzések; 

- 6.600 m2 színes jelölések; 

- 3.000 m2 gyalogosátjárók jelzése (mintegy 60 átjáró); 

- több mint 350 felszerelt jelzőtábla, 30 parkolóhely fogyatékkal élők számára; 

- 30 sebességkorlátozó jelölés; 

- körforgalom létrehozása a Merészség–Testvériség utcák kereszteződésében; 

- egyirányú utcák létrehozása és új forgalmi szabályozások. 

9. Kezelési és feltöltési munkálatok Marosvásárhely utcáin – 2018.06.26-i 106-os sz. szerződés – 

kivitelezés alatt – 9.862 m2 kezelés – 28.985 folyóméter feltöltés – 351.945,46 lej értékben; 

10.  Marosvásárhelyi utcák, járdák, parkolók javítása és intervenciós munkálatok – 

keretegyezmény – 133 keretegyezmény – 2017.10.30-i szerződés – folyamatban; 

11. A Kárpátok sétánya Turbina-árok mentén fémkorlátok szerelése – 1200 folyóméter – 

2018.06.28-i 107-es sz. szerződés – véglegesítve;  

12. Kerékpártartók vásárlása és felszerelése – 2018.05.21-i 76-os sz. szerződés – 200 darab 

szerelése – véglegesített szerződés;  

Beruházási munkálatok 

13. Fizetős parkolók – fizetős parkolók jelzőtábláinak vásárlása és felszerelése, valamint a 

fizetős parkolás alkalmazás gyakorlatba ültetése  

Folyamatban levő munkálatok / beruházások 

14. Oszlopra és falra rögzíthető utcanévtáblák  

15. Parkolást tiltó jelzőrudak  

16. Állomásozó helyek véleményezése 2018 – 1.800 lej értékben 

Feltörési, víz- és csatornahálózat-bővítési, kátyúzási, kövezési és aszfaltozási munkálatok  

17. 563 feltörési, hibaelhárítási engedélyt bocsátottak ki 

18. 167 engedélyt bocsátottak feltörésre, kibővítésre, víz-, csatorna-, földgáz-, 

villanyhálózat-felújításra 

19. 45 véleményezést bocsátottak ki feltörési munkálatokra 

20. Létesítmények átadása intervenciókra 448 darab 
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21. Létesítmények átadása hálózat-bővítési munkálatokra 120 helyen  

22. Feltörést követően a közterület visszaállítása módozatának ellenőrzése 435 helyen 

23. Feltörési engedélyeztetések illetékéből befolyó bevételek – 21.069 lej 

24. 21 utca garanciális műszaki állapotának ellenőrzése és a műszaki könyvbe való 

felvezetése. 

 

Folyó tevékenységek: 

• 602.116 lej értékben bocsátottak ki szabad átjárást biztosító engedélyt 

• 11 közlekedési bizottság 

• 58 bejegyzett de moped – törzskönyvek + rendszámtáblák kibocsátási díja összesen – 

3.770 lej; 

• 14 bejegyzett önmeghajtós berendezés munkálatok elvégzésére - törzskönyvek + 

rendszámtáblák kibocsátási díja összesen – 910 lej; 

• Közúti balesetek során a közterületeken történt károk visszaszerzése (a vétkesnek 

minősített sofőrök kötelező felelősségbiztosításáról) – 10 kárfelmérő iratcsomó – a károk 

kijavítására a biztosító által fizetett összeg – 7.370,64 lej; 

• A kárt szenvedett harmadik félnek az önkormányzat által fizetett összegek 

(közterületen szabályosan parkoló járművekre esett fák miatt) – 3 kárfelmérő iratcsomó – fizetett 

összeg – 9.170,35 lej. 

 

              KÖZ- ÉS MAGÁNTERÜLET-KEZELŐ OSZTÁLY 

A Köz- és magánterület-kezelő osztály 2018-ea évi tevékenysége:  

- véleményezések kiállítása és meghosszabbítása időszakos teraszokra, 116 

véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 248.053,70 lej. 

- véleményezések közterület elfoglalásra kereskedelmi tevékenység, szolgáltatások nyújtása és 

termék-előállítás céljával: 51 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott 

összérték: 9 669 lej. 

- véleményezések közterületen kereskedelmi vásárok szervezésére, elhelyezési tervek 

összeállítása és a helyek terepen való átadása 214 véleményezés, behajtott összérték: 38.880 

lej. 

- véleményezések közterületeknek állványokkal, építkezési anyagokkal, konténerekkel való 

elfoglalására, 197 véleményezés és véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 

59.151 lej. 

- a város reklámpannóin való hirdetésért 9 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, 

behajtott összérték: 4.401 lej. 

- mozdítható pannók 47 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 

34.694 lej.  

- szórólap-osztásért 47 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 

13.445 lej. 
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- kiállítások szervezéséért, reklámkampányokért kibocsátott 6 véleményezés/ véleményezés 

meghosszabbítása, behajtott összérték: 10.255 lej. 

- benner, mash, prizma típusú reklámeszközökkel közterületeknek elfoglalásáért kibocsátott 6 

véleményezés, behajtott összérték: 10.255 lej.  

- 1 és 10 négyzetméter közötti felületű reklámpannókkal közterület-foglalási 

véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 434.223 lej. - A 

városrendezési engedély alapján kibocsátott építkezési munkálatok kivitelezéséért kiállított 

véleményezések, 415 véleményezés, 37.350 lej összértékben.  

- köz- és magánterületnek építményekkel való elfoglalásáért kivetett illeték (a koncessziós, 

bérleti szerződés lejárta esetében), a létesítmény felszabadításáig: 86.953 lej összértékben – 9 

létesítmény.  

- Közterületnek engedélyezett és/vagy jóváhagyott parkolókkal, valamint fedett parkolókkal 

való elfoglalási illetéke, 863.974 lej összértékben.  

- 116 egyezményt ingyen állítottak ki, a 307/2017-es számú helyi tanácsi határozatnak 

megfelelően.  

- járandóságot gyűjtöttek be a Marosvásárhely Municípium és a Premier Restaurants Románia 

Kft. között létrejött társulási szerződés alapján, 33.140 lej összértékben – bérleti illeték és 

4.948 lej – reklámilleték.  

- járandóságot gyűjtöttek be a Marosvásárhely Municípium és a BIG Alumínium Rt. között 

létrejött társulási szerződés alapján, 45.852,31 lej összértékben.  

                              

PARKOLÓKÉRT, GARÁZSOKÉRT ÉS JÁRMŰELVONTATÁSÉRT FELELŐS IRODA 

Az iroda tevékenységének főbb célkitűzései: 

- A város fizetős közparkoló-helyeinek nyilvántartása; 

- A város köz- és magánterületeihez tartozó közterületeken épületek (fedett parkolók) 

elhelyezésének nyilvántartása és véleményezése; 

- A város közterületein levő építmények (garázsok) nyilvántartása;  

- A város köz- és magánterületein elhagyott járművek elszállításával megbízott szolgáltatások 

koordinálása. 

1. Fedett parkolók: 

• A város közterületeinek engedélyezett és/vagy jóváhagyott parkolókkal és fedett parkolókkal 

való elfoglalásáért 863.974 lej értékű illetéket gyűjtöttek be. 

• 2018-ban 579 fedett parkolót létesítettek. 

2. Fizetős közparkolók: 

• A város területén 4.448 fizetős közparkoló működik; 

• Pénztáraknál kibocsátott parkolójegyek 160.000 lej értékben; 

• A Tpark-alkalmazás révén kibocsátott parkolójegyek 1.061.426 lej értékben; 

• Pénztáraknál kibocsátott parkolóbérletek 774.000 lej értékben; 

• A Tpark-alkalmazás révén kibocsátott parkolóbérletek 374.972 lej értékben; 

• 25 lejes ténymegállapítások – 430.700 lej. 

3. Garázsok: 
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• 748 garázst leltároztak fel és állítottak ki iratokat – természetes személyek esetében; 

• 748 garázst leltároztak fel és állítottak ki iratokat – jogi személyek esetében. 

 

JOGI OSZTÁLY                              

I.  Betelekelések:  

a) Utcák:   

- 445 utca (véglegesítve, a Városrendezési Osztálynak és Műszaki Igazgatóságnak 

közölt kivonatokkal);  

b) az OPCI-ba jegyzett más ingatlanok (betáblázások/ideiglenes beírások) kataszteri 

dokumentációkkal vagy anélkül, és a  Román Állam tulajdonából  Marosvásárhely 

Municípium tulajdonába való átkerülése; 

- 19 ingatlan (Pl. ideiglenes bejegyzés – Segesvári út, Legelő, Raktár) 

- betáblázások: Năvodari, Dózsa György, Rózsa köz, Béke u. 36. sz., 1918. December 1. 

út 59., 1989. December 22., Jeddi u. 4., Negoj, Argeş). 

 

II. Tanácsi határozatokra előterjesztett projektek: 68 (2018-as év): 

III. Bírósági panaszok 

-  1 ténymegállapítási iratcsomó  

-  3 közigazgatási bírósági iratcsomó 

- 1 pénzbírsági panasz 

- 1 helyi tanácsi határozat törvénytelenségét megállapító dosszié  

 

IV. Földterületek átvétele és betáblázás Marosvásárhely Municípium nevére, utcatest kialakítása 

céljából:  

-58 m2, 49 m2– Hagi Stoian 

85 m2, 22 m2 - Gyümölcsfa 

-129 m2 – Szabadi 

-194 m2, 819 m2 – Alma 

-153 m2 – Jeddi 

-28 m2, 2263 m2, 35 m2, 41 m2 - Vasile Săbădeanu 

-278 m2, 115 m2, 49 m2– Nagy Szabó Ferenc 

-131 m2 Zeno Vancea 

-100 m2  Nyár 

-350 m2  Hídvég  

 

V. Más iratcsomók/munkálatok:  

Területek jogi szabályozása a Marosvásárhely belterületén levő elhagyott és kihasználatlanul álló 

egyes területek és felületek funkcionális átminősítésére és/vagy újrahasznosítására – Segesvári út, 

Belvedere, Hegyalja, klinikák környéke – kerékpárút elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.  

Predeal zónában bontás. 
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Parcellázási tervek összeállítása. (Metro övezete) a Földalap osztállyal együttműködve. 

- Predeal utcai ingatlantulajdonosok írásos értesítése, a Tudor Vladimirescu utca korszerűsítése 

projektnek megfelelően.  

 

KÖZTISZTASÁGI ÉS HÓELTAKARÍTÁSI KÖZSZOLGÁLAT és KÖRNYEZETVÉDELMI, 

RÁGCSÁLÓIRTÁSI ÉS ROVARIRTÁSI SZAKOSZTÁLY  

Az említett szakosztály tevékenysége a 2018-as évben az alábbiakból tevődött össze: 

1. Köztisztaság 

- állandó tevékenységek:  a napi köztisztasági tevékenység összehangolása és ellenőrzése,  a 

szakfelügyelők helyszíni ellenőrzései, a panaszok és észlelések megoldása, az övezetenként 

felmerülő problémák azonosítása és megoldása.   

Köztisztasági költségek: 15.206.633,77 lej. 

2.Hótalanítás 

- hóeltakarításra és jégbevonat leküzdésére vonatkozó költségek, 2018. január-március és 

november – december közötti időszakokban -– 3.515.000 lej. 

3. Az Általános nagytakarítás megnevezésű akció felügyelete és összehangolása:   

- Általános tavaszi nagytakarítás 677.118,69 lej értékben 

- Általános őszi nagytakarítás 546.878,89 lej értékben. 

4. A Marosvásárhelyi Börtönnel való együttműködés, köztisztasági tevékenységek lebonyolítása 

érdekében, 544.501,07 lej nagyságban.  

5. Rovar- és rágcsálóirtás  

- Közterületen való általános rovarirtás és rágcsálóirtás, tulajdonosi társulások, tanintézmények és 

egyéni gazdaságok esetében, 3.516.214,26 lej nagyságban. 

6. A háztartási hulladékok elszállítása a kerelőszentpáli hulladék-lerakóhoz.  

- A keresztúri volt háztartásihulladék-lerakó  övezetének kitakarítása, 1.809.271,63 lej nagyságban. 

7.Egyebek 

- határozattervezetek összeállítása és megszerkesztése, a szolgálati feladatkörnek megfelelően; 

- új színhelyek azonosítása a föld alatti konténerek elhelyezésére, valamint az ezek megépítéséhez 

szükséges véleményezések összeállítása; 

- a Marosvásárhely Municípium által szervezett összes fesztivál, kulturális- és sportesemény, 

megemlékezés, kulturális esemény megszervezésén való részvétel; 

- különböző városrendezési tevékenységek (a tulajdonosi társulásokkal, a másodlagos vízfolyások 

övezetének megtisztítása, a város külterületének építkezési anyagoktól illetve hulladékoktól való 

megtisztítása, stb.); 

- más intézményekkel és kereskedelmi társaságokkal való együttműködés, a reklamációk 

megoldásának céljából; 

- bekapcsolódás a DEE típusú hulladékok gyűjtési tevékenységébe valamint a pillepalackok 

gyűjtésébe, helyi szinten; 
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- a Let’s Do It Romania! elnevezésű kampány támogatása és a kampányban való részvétel, a 

környezetvédelem területén ténykedő nemkormányzati szervezetek mellett, a helyi szintű 

köztisztaságra vonatkozóan, a hulladék-övezetek megtisztítását illetően.                               

GAZDÁTLAN EBEKET ÜGYKEZELŐ ÉS SINTÉRSZOLGÁLAT 

A gazdátlan ebeket ügykezelő és sintérszolgálat 2018-as évi tevékenysége: 

- befogtak 361ebet. 

- örök befogadtak 78 ebet. 

- visszaigényeltek 10 ebet. 

- örökbe fogadtak 244 ebet (Németország). 

- ivartalanítottak 15 ebet. 

2018-ban egy Együttműködési protokollt kötöttek a németországi TASSO nemkormányzati 

szervezettel, amelynek keretében a nemkormányzati szervezet ebeket fogad örökbe 

Németországban, valamint a marosvásárhelyi menhely kutyaeledel adományokat és működéséhez 

szükséges  más dolgokat is kap. 

Egy támogatási szerződést kötöttek a Prima Com Kft.-vel, melynek értelmében eledelt biztosítanak 

a gazdátlan ebek számára, minden fizetési kötelezettség nélkül a haszonélvező részéről. 

A menhely tavaly két eseményt szervezett:  

-,, Nyitott kapuk napja, 2018.04.04-én, A Gazdátlan ebek nemzetközi napja; 

-,, Nyitott kapuk napja” Mikulás napja alkalmából; 

A menhely 2018-ban az alábbi adományokat kapta:   

- 22.288,5 kg eledel; 

- takarók ás egyéb textilek; 

- oltóanyagok, gyógyszerek és a szolgálat jó működéséhez szükséges adományok. 

A 2019-es évre vonatkozólag, terveink között szerepel a város kóbor kutyáktól való megtisztítása, 

a TASSO-val és Primacommal való protokoll folytatása, valamint a hazai nemkormányzati 

szervezetekkel való kapcsolat fenntartása.  

 

                                                KÖZIGAZGATÁSI CSOPORT 

A Közigazgatási Osztály keretében, a 2018-as évben az alábbi célkitűzéseket érték el:   

1. 215 pad felszerelése Marosvásárhely municípiumi parkokban és negyedekben; 

2. 273 egyes és 29 kettős kuka kihelyezése a város parkjaiban és negyedeiben; 

3. Új játékelemek felszerelése Marosvásárhely tíz parkjában; 

4. Közterületen lévő padok, szemeteskukák, konténerek javítása; 

5. 140 darab díszítőoszlop felszerelése a Bolyai utcában és a Călăraşilor utcában, stb. 

6. 490 folyóméter korlát előállítása és felszerelése; 

7. Régi padok és játékelemek javítása és lefestése, 54 parkban; 

8. Sportpályák, közterületen lévő helyiségek, parkok dróthálóval és kerítéssel való bekerítése  - 

1200 folyóméter; 
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9. Oszlopocskák felszerelése gépkocsik parkolásának korlátozása céljából – 40db.; 

10. 290 folyóméter korlát készítése és felszerelése. 

2019-ben folytatjuk a 2018-ban elkezdett tevékenységet, padokat, játékelemeket, szemeteskukákat 

szerelünk fel, amelyek beszerzésére az év folyamán kerül sor; a parkokban lévő játékelemek 

megjavítása és lefestése, valamint e legrövidebb időn belül megoldjuk a marosvásárhelyi polgárok 

részéről beérkező kéréseket.  

 

A Műszaki igazgatóság , a 2018-as évben az alábbi befektetéseket és javítási munkálatokat 

hajtották végre:  

   I. JAVĺTÁSOK (utcák/ polgári építkezések) 

 

1. Színház téri javítási munkálatok - lépcsőjavítás + Bartók Béla utca felőli bejárat- folyamatban 

lévő szerződés; 

2. Intervenciós és javítási(utca, járda, parkoló) munkálatok, városrendezési munkálatok (víz-

csatorna) Marosvásárhely Municípiumban  - folyamatban lévő szerződés: 

 

Sorszá

m          

UTCA MEGNEVEZÉSE  MUNKÁLAT TĺPUSA 

 Szentanna utca járda és udvar-bejárat kialakítása  

 I Buteanu utca 9. szám  füvesített parkoló kialakítása  

 1848 sétány Dózsa György-

Parangului közötti szakasz 

aszfaltozás 

 Marosvásárhelyi Vár járdák kialakítása  

 Visó utca 1-es szakasz parkolók aszfaltozása 

 Visó utca 2-es szakasz parkolók aszfaltozása 

 Duzilor utca aszfaltozás 

 Bodoni utca – Segesvári út –Bega 

jobb fele között  

járdák és úttest korszerűsítése  

 Bodoni utcai – Segesvári úti 

körforgalom   

aszfaltozás  

 Bodoni utca Dózsa György utca 

felöli része  

közlekedési sáv aszfaltozása  

 1848 sétány  úttest aszfaltozása  

 1848 sétány az Avram Iancu 

Líceumtól  - körforgalom , 

Duzilor utca   

aszfaltozás 

 Bodoni utca  járdák és úttest helyreállítása  

 Kárpátok sétány utca, Kornisa 

sétány, 1989  December  22 sétán, 

Bodor Péter utca, Caminului 

(Otthon) utca , Cernavoda u, 

Sziget, Kós Károly, Jeddi út, 

kátyúzás 
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Ojtóz, Kinizsi Pál, Hadsereg tér, 

Romulus Guga, Săvinești, Sinaia, 

Szamos, Şt. Ciceo Pop, Tamás 

Ernő, Üzem, Vasile Goldis    

utcák        

 Călăraşilor utca- Forradalom és 

Csillag utcák közötti szakasz   

járdák 

 1848 sétány-     Bodoni – Csalhó 

utcák közötti szakasz és Liliom –

Parangului utcák közötti szakasz 

(bal fele) 

járdák 

 Dózsa György-Bega 

útkereszteződés 

aszfaltozás 

  marás 

 Remeteszegi temető térkő helyreállítása 

 Somostető övezete, 

autóbuszparkoló övezete -  

Somostető sétány 

parkolók kavicsozása 

 Brassó utca, Merészség utca a 

Dicsőség utcától a Jeddi útig (job 

fele)   

kátyúzás 

 Kárpátok sétány  aszfaltszőnyeg és kátyúzás  

 Bărăganului, Bartók Béla, Brăila, 

Szabadi út, Dorobanţilor, G. 

Enescu, Horea, Sziget, Tó, 

Szabadság, Liviu Rebreanu, 

Mioriţei, Harcsa, Şt. Ciceo Pop, 

Tisza, Vasile Goldiş, 

Felszabadulás utcák 

kátyúzás 

 Aranykakas övezete   úttest-szélesítés + járdák 

 Maros utca aszfaltszőnyeg+ csatornafedelek szintre emelése  

 N. Bălcescu utca aszfaltszőnyeg, sétányok 

 Mărăşti tér, Forradalom utca, 

Tamás Ernő utca, Gr. Ploeşteanu 

utca, Szabadi út -  Darina 

tömbházak 

aszfaltszőnyeg 

 Sinaia utca, Călăraşilor utca felőli 

bejárat 

parkoló 

 Margaréta utca járda-helyreállítás 

 Serafim Duicu, Tudor 

Vladimirescu utcák 

aszfaltszőnyeg  

  Făget utca parkoló, parkoló melletti járda, garázs-bejárat 
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 Hincs Ottó, C Hagi Stoian, 

Cetinei, Árvíz, Víztelep, Hincs 

Ottó 2. szakasz 

kavicsozás 

 Segesvári út, Munka, Belvedere, 

Pandúrok sétány, 1918 December 

1 sétány, Harmónia , Godeanu, 

Cuza Vodă, Liviu Rebreanu, Petru 

Dobra, Predeal, Jövő, Merészség, 

Vráncsa sétány, Jeddi út, 

Testvériség, Sportolók, Moldova, 

Gyümölcstermesztők, Méhész, 

Szorgalom, Igazságszolgáltatás,     

Erdély, Horea utcák  

kátyúzás 

 Călăraşilor utca Járdajavítás térkővel + járdajavítás szegélykövezés  

+ úttest kiszélesítése  

  Víkend II. szakasz  bekötőút helyreállítása  

 Szotyori Jozsef utca II. szakasz temetőhöz vezető bekötőút helyreállítása  

 Somostető sétány bekötőutak 

  Szorgalom, Erdély, Testvériség, 

Bánát, Negoj utcák,Merészség 

utca a Dicsőség utcától a Jeddi 

útig (bal fele), Kikelet utca 

kátyúzás 

 Somostető sétány  

játékgépekhez vezető  sétányok  

 Cuza Vodă  utca 15. szám parkoló kialakítása térkővel  

 Béke utca konténerekhez vezető járdák kialakítása  

 Liget-Sportcsarnok-Gyár utca  

felöli bejárat 

 parkoló 

 Bukarest utca  + Budapest utca  

+Berlin utca 

törtkövezés és kavicsozás  

 Hagi   Stoian,  Aranykakas, Alma, 

Éden utcák  

aszfaltszőnyeg 

 Tamás Ernő utca szintre emelés 

  Alunis utca  1-es szakasz 

 

 kavicsozás, törtkövezés, térkő felszedése, 

aszfaltszőnyeg,  csatornafedelek szintre emelése, 

lefolyónyílások  szintre emelése + járdák 

 Arató utca  1-es szakasz (Brassó 

utca - híd)  

 

ivóvízvezeték és csatlakozó vezetékek, csatornázás  

 Cornişa sétány Calarașilor utca 

Forradalom utca bejárat 

kátyúzás 

 1918. December 1. út Fortuna- Corina parkoló aszfaltozása  
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 Făget utca 

 

úttest/ aszfaltozott parkoló /  

 ökológiai parkoló / járdák 

 Jean    Monet – Belvedere negyed 

összekötő utca , Jean Monet, 

Munkás utcák, Dózsa György, 

1848 sétány – BCR közötti 

szakasz, Azuga utca, Slatina utca 

Vöröstorony bejárat 

aszfaltszőnyeg 

 Şt Ciceo Pop utca parkoló 

 Tamás Ernő u. járda 

  Meggyesfalva negyed parkolók 

 Aluniş  utca (3-as szakasz)  

 

úttest,  szegélykövek felszedése és lerakása, térkő 

felszedése, csatornafedelek szintre emelése +járdák, 

törtkövezés, BA    8-al való helyreállítás 

 Rozmaring utca    parkoló+ kátyúzás 

 Arató utca  2-es szakasz (Predeal 

utca  - híd) 

vízvezeték,   csatlakozó vezetékek, lefolyó-nyílások 

felszerelése  

 Kovászna sétány, V. Babes és 

Bazsarózsa utcák találkozása, 

Brassó utca, Csukás utca, Legelő 

utca, Pandúrok sétány, Godeanu 

és  Petrilla utcák  

kátyúzás 

 Bazsarózsa utca   borítóréteg  javítása 

  Rovinari utca 14. szám esővíz-elvezető kialakítása  

 Erdőalja utca  gépkocsi-bejáró 

 Resica utca 2. szám és Hunyad 

utca  5. szám  

besüppedt térkő helyreállítása  

 Szemétgödör  Határ utca  gépkocsi-bejáró helyreállítása 

 Fa utca, Dózsa György  és 

Rakodó utca találkozása    

aszfaltozás 

 Győzelem tér besüppedt térkő helyreállítása 

 Virágóra  virágóra szegéllyel való ellátása + borítóréteg 

kikövezése  

 Liviu Rebreanu/ Rovinari 

/Balcescu /CR VIVU D5 blokk 

konténerekhez vezető bekötőutak lekövezése  

  I Buteanu 14. /Pandúrok 82. 

/Munténia    6. /Erdély 59. / Ion 

Mihuţ 1. / Iosif Hodoş 1. 

konténerekhez vezető bekötőutak lekövezése 

 Duzilor, Március 8. utcák  kátyúzás 

 Godeanu utca jobb fele  járda helyreállítása 

 Régi Kórház utca  járdák és úttest helyreállítása  

 Építők sétány,  Arató utca - aszfaltszőnyeg 
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Predeal-    T. Vladimirescu 

szakasz + T.Vladimirescu- Sas 

szakasz, Május 1 szőlők utca, 

Arató utca -  Vladimirescu-

December 1. út szakasz  

 Brán utca járdák 

   Calarasilor utca Forradalom utca 

találkozása  

csatorna 

 Kövesdomb, Dobrogeanu Gherea, 

Kárpátok sétány, Bánát, Raktár, 

Erdély,  Beszterce utcák 

kátyúzás 

 Munkás utca  lefolyó-nyílások 

 Szorgalom utca  parkoló 

 7-es számú általános iskola sétányok 

 7-es számú általános iskola  sportpálya aszfaltozása 

 Gazdasági Líceum sportpálya aszfaltozása  

 Virág-üvegház sétányok 

 Hősök parkja  aszfaltozás 

 G. Coşbuc utca 1-3. szám, 9-24 

szám 

aszfaltszőnyeg 

 Kós Károly utca  úttest+járdák 

 Godeanu utca  járdák és úttest helyreállítása 

 Bodoni utca  aszfalt marás és járda-helyreállítás  

 Malomkő utca  járdák és úttest helyreállítása 

 Erdély utca 36-40. szám garázsokhoz vezető bekötőutak aszfaltozása     

 1848 sétány : Bodoni utca és Kós 

Károly utca közötti szakasz, 

Dózsa György és Parangului utca 

közötti szakasz 

marás, aszfaltozás 

 Ludas utca  úttest és járdák aszfaltozása  

 Godeanu utca úttest és járdák helyreállítása  

 Vár  járdák kialakítása tört kőből és vágott kőből álló 

járdalapokból  

 Csillag utca  vízvezeték és csatlakozó vezetékek  kicserélése, 

aszfaltozás, úttest és járdák aszfaltozása  

 Prut utca  vízvezeték kicserélése  

 Harmónia utca  esővíz-elvezető csatornák, aszfaltozás  

 Építők sétány  vízelvezető-nyílások felszerelése  

 Gh. Șincai Iskola  háztartási csatornavezeték kicserélése  

   Rozmaring utca  sebességkorlátozók- aszfaltozás  

 Forradalom utca  aszfaltszőnyeg - szegélykövek kicserélése  

 Liviu Rebreanu Gimnázium  sportpálya kialakítása  
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  Bartók Béla utca  parkolók és járdák aszfaltozása   

 Zsidó Vértanúk  járda 

 Rovinari utca  parkolók és járdák kialakítása (kikövezéssel és 

járdalapokkal)  

 Sziget utca  parkoló  

 Ágacska és Rügyecske utcák  járdák és úttest helyreállítása, csatornafedelek 

szintre emelése, vízelvezető-nyílások szintre 

emelése, vízlevezető árkok kialakítása , közúti 

jelzések  

 Grigorescu utca  parkoló kialakítása  

 Nagy Pál utca  aszfaltszőnyeg 

 Visó utca  parkoló és gépkocsi bekötőutak aszfaltozása  

 Egyéb övezetek  csatornafedelek szintre emelése 

 Rügyecske utca  úttest, járdák, parkolók és garázsokhoz vezető 

bekötőutak aszfaltozása  

 Csónakos és N Iorga utcák járdaaszfaltozás  

 Kárpátok sétány- Óvoda övezete  bekötősétány 

  N. Bălcescu utca esővíz-elvezető - csatorna  

 Szorgalom utca  úttest 

 

 Testvériség utca – garázsok 

övezete  

aszfaltozás  

 Băneasa utca  parkoló kialakítása  

 Bánát, Szabadság utcák    parkoló járdalapokból 

 Cornişa sétány –lépcsők   helyreállítás 

 

Marosvásárhely Municípiumk ügykezelésében lévő ingatlanok –javítása – folyamatban lévő 

szerződés: 

 

Sorszám  Helyszín Munkálat típusa 

1. Állatkert - madárpavilon és majompavilon külső burkolatának 

kicserélése, CT kicserélése – majompavilon, 

vízszigetelési munkálatok és belső festés – 

elefántpavilon; 

- vízszigetelési munkálatok  (javítások) + ragadozók 

épülete  - járólap lerakása és belső festés ; 

2. Logisztikai Osztály: - Polgármesteri Hivatal székhelye  - PVC keret 

felszerelése  

 

3. Közterület-rendezési 

Igazgatóság – Kós Károly 

– külső burkolat helyettesítése, homlokzat 

hőszigetelése, helyiségek újrafelosztása a Kós Károly 

utcában  
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4.  Szociális Gondozás – 

Dózsa György  9. szám 

-  padlózatjavítás, belső festés   

 

 

II. Befektetések (utcák/polgári építkezések) 

 

A. Kivitelezés 

 

1. Victor Babeș utca korszerűsítése - tervezés és kivitelezés – Folyamatban lévő szerződés  

2. Maros felett átívelő híd – Déda-Marosvásárhely – Călăraşilor utca vasútvonal feletti felüljáróval 

-  teljes felújítása = Folyamatban lévő szerződés 

3. Bekötőút a marosvásárhelyi hulladékkompaktáló és -sűrítő berendezés platformjához   

- ,,Használt háztartási víz pumpálására alkalmas állomás  - föld alatti vízcsapok szerelése  - 

megvalósítva (véglegesítve) 

 4. Meggyesfalvi, 50. szám alatti ingatlan rehabilitálása – 1. szakasz – tervezés és kivitelezés  - 

Folyamatban lévő szerződés  

 5. Park kialakítása a Belvedere negyed központjában = Folyamatban lévő szerződés – első 

szakasz. A PT beszerzési procedúra alatt + kivitelezés  - 2. szakasz.  

6. Március 8 utca korszerűsítése (beleértve a tervezést) = Folyamatban lévő szerződés 

 7. Győzelem tér, 33.szám alatti helyiség teljes javítása =  beszerzési procedúra alatt 8. 

Épületkorszerűsítés és részleges manzárdosítás gyűlésterem, üléstermek és melléképületek 

kialakítására, = beszerzési procedúra alatt   

 

B. Tervezés 

 

1. Előmegvalósíthatósági tanulmány a Jeddi út - Megyei Sürgősségi Kórház közötti bekötőút 

megvalósítására  - Folyamatban lévő szerződés   

2. SPF – Bekötőút az Erdélyi Autópálya és Marosszentkirály között és Maros folyó feletti = 

Folyamatban lévő szerződés   

3.  Forgalmi tanulmány, műszaki vizsgálat, DALI = megvalósítva: 

-  Victor Babeș utca korszerűsítése  

- Bodoni utca korszerűsítése, Dózsa György és Béga utcák közötti szakasz  

- Éden utca korszerűsítése 

- Mioriței utca korszerűsítése 

- Tazlăului utca korszerűsítése 

-     Legelő utca korszerűsítése  

-     Március 8 utca korszerűsítése 

-     Sziget utca korszerűsítése (kis), Sziget utca és Călărașilor  utca közötti szakasz  

-     Felszabadulás utca korszerűsítése 

- Cetinei utca korszerűsítése 

- Băneasa utca korszerűsítése, Raktár és Nicolae Bălcescu utcák közötti szakasz 

- Prut utca korszerűsítése  

- Szabadság utca korszerűsítése, Cuza Vodă és Gát utcák közötti szakasz 
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- Zaránd utca korszerűsítése 

4. Forgalmi tanulmány, műszaki vizsgálat, SF =  megvalósítva : 

- Béga és Dózsa György utcai körforgalom korszerűsítése  

- Rakodó és Dózsa György utcai körforgalom korszerűsítése  

5. Forgalmi tanulmány, műszaki vizsgálat és SF a Segesvári út  meghosszabbítása a DN 13 

irányába és bekötőút-szakasz (Bodoni utca és Erdélyi Autópálya között) közötti   bekötőútra 

vonatkozóan  - Folyamatban lévő szerződés   

6. Megvalósíthatósági tanulmány az 1918 December 1 sétány és Jeddi út közötti bekötőútra 

vonatkozóan = Folyamatban lévő szerződés   

7. Vizsgálat, DALI, PT. Véglegesítették a vizsgálatot és a DALI-t: 

- Járdafelújítás és úttestfelújítás a Bucegi utcában; 

- Constantin Dobrogeanu Gherea utca rehabilitálása; 

- Kishegyszőlő utca rehabilitálása; 

- Petru Dobra utcai járdák és parkolók korszerűsítése ; 

- Béga utca korszerűsítése; 

- Rügyecske utca felújítása. 

 

8. PT + DE 

- Védőfal a Negoj utcában, POZ. Km 0+750 - 0+770  = megvalósítva 

- Victor Babeș utca korszerűsítése - (beleértve a kivitelezést) = folyamatban lévő szerződés 

- Március 8 utca korszerűsítése (beleértve a kivitelezést) = folyamatban lévő szerződés 

- Meggyesfalvi, 50. szám alatt lévő ingatlan korszerűsítése - 1. szakasz (beleértve a kivitelezést)= 

folyamatban lévő szerződés  

- Tazlău utca korszerűsítése  = megvalósítva 

 

9. Marosvásárhely municipíumi utcák geotechnikai tanulmánya = megvalósítva/véglegesítve  

10. Marosvásárhely municipíumi utcák műszaki vizsgálata = megvalósítva/véglegesítve 

11. Forgalmi tanulmány, DALI javításokra és a Cuza Voda utcai forgalom átszervezésére -  

folyamatban lévő szerződés 

12. SF – Serafim Duicu utcai pumpaállomás és háztartási csatornavezeték-rendszer vizsgálata =  

megvalósítva 

13. SF Rózsák téri aluljáró = folyamatban lévő szerződés SF időszerűsítése  

14. Tervezési szolgáltatások dokumentáció összeállítására, az MTI Engedély és CFR Építkezési 

engedély elnyerése céljából, a “Maros feletti híd teljes felújítása, felüljáróval a Déda-

Marosvásárhely-Călăraşilor utca vasútvonal felett” célkitűzésre vonatkozóan = megvalósítva 

15. Tervezési szolgáltatások- SF a Cisnădiei uca 13. szám alatt lévő tömbház javítására és 

megerősítésére és Cisnădiei utca 13. és 15. szám alatti blokkok = SF megvalósítva. Készülőben van 

a PT+kivitelezés-re vonatkozó dokumentáció  

16. Megvalósíthatósági tanulmány kereskedelmi helyiség, óvoda és bölcsőde kialakítására 

vonatkozóan, a Belvedere negyedben =  megvalósítva.  
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Az Európai Alapokra vonatkozóan 

 

17. SF/Véleményezések, egyezmények, engedélyek/ /Forgalmi tanulmány, GES kibocsátások 

kiszámítására alkalmas műszer – Az infrastruktúra újrarendezése a Marosvásárhely Municípium 

Nyugat-Közép övezete közszállítása által kiszolgált folyosón  = Megvalósítva  (SF véglegesítve). A 

dokumentációt átadták a Nemzetközi finanszírozású projektek Osztálynak. 

18.  SF- Közhasználatra szánt épületek felújítása/korszerűsítése építése, szociális szolgáltatási 

tevékenységek lebonyolítása céljából”= Folyamatban lévő szerződés   

19. SF- A multifunkcionális központtal rendelkező városi helyiségek átrendezése, a marginalizált 

lakóövezetekben, a közhasználatra szánt kedvezmények megteremtése céljából, Marosvásárheély 

municípium marginalizált övezeteiben  = Megvalósítva  (SF véglegesítve ). A dokumentációt 

átadták a Nemzetközi támogatású projektek Osztálynak. 

20. SF-Funkcionális átkonvertálás és/vagy egyes Marosvásárhely municípium  belsejében lévő 

területek és elhagyatott, használaton kívüli felületek újrafelhasználása  = Megvalósítva ( SF 

véglegesítve). 

21. SF -  Marosvásárhely municípium  forgalmának menedzsmentrendszere = Folyamatban lévő 

szerződés   

22. SF-” Egy új közszállítási vonal létrehozása, amely kapcsolatot teremtene a Meggyesfalvi 

negyed – Tudor Vladimirescu negyed – Belvedere negyed között. =  3-szor lebonyolították a 

beszerzési procedúrát. Érvénytelenítették ajánlatok hiányában. 2019-ben újra költségvetésbe 

foglalják.  

 

III. KÖZVILÁGÍTÁS 

 

1. Közvilágítási rendszer karbantartása (SIP) 

 

 A Közvilágítási rendszer karbantartását javításokkal, időszakos revíziókkal és a 

véletlenszerűen előforduló hibák kijavításával, a panaszok nyilvántartásával és a hibák 

hasznos időben való kijavításával érték el, biztosítva a közvilágítás szolgáltatásának folytonos 

és lineáris működését (Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ezáltal eleget téve a 

közvilágítási szolgáltatást biztosító villamos energia-elosztó rendszer használatára vonatkozó 

2008. május 14-i 215-ös sz. szerződésbeli kötelezettségeinek). 

Munkálatok végzésének időszaka: állandó jelleggel.  

           A 2018-as év folyamán több mint 1305 meghibásodást jegyeztek fel a Közvilágítási 

rendszer  energiaellátó hálózatában (fényforrások, régi hálózatokon érintkezés, föld alatti 

huzalok meghibásodása, föld feletti villanyvezetékek, transzformátorállomásokon, eszközök 

stb.) 

2. Közvilágítás felújítása: 

       a.  Közvilágítás felújítása a Forradalom és Călăraşilor utcákban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A felújítás fő célja a közvilágítási rendszer adminisztrálásában levő energiahatékonyság 

növelése Marosvásárhely területén, a fényszennyezés csökkentése és a fényforrásokkal 

kapcsolatos problémák kiküszöbölése révén, valamint megfelelő éjszakai kivilágítás 

biztosítása.  
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              A Forradalom  utca közvilágításának felújítása során 13 darab LED Clearway 79W 

típusú égőt szereltek fel, 13 darab 9 méteres többszögű cinkezett oszlopra, a fényforrások 

táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,57 

kilométeren).   A munkálatokat részlegesen 2017-ben végezték, 2018-ban pedig 

véglegesítették.  

        b. Közvilágítás felújítása a Szabadság, Gát, Băneasa, Ion Heliade Rădulescu, 

Hadsereg tér, Nicolae Bălcescu,  parkosított tér és Hadsereg térrel határos övezet  – 

Ialomiţei és Szabadság utcákban. A felújítás fő célja a közvilágítási rendszer 

adminisztrálásában levő energiahatékonyság növelése Marosvásárhely területén, a 

fényszennyezés csökkentése és a fényforrásokkal kapcsolatos problémák kiküszöbölése révén, 

valamint megfelelő éjszakai kivilágítás biztosítása.  

 

             A Szabadság  utca (parkosított tér) közvilágításának felújítása során 20 db. LED Clearway 

79W típusú égőt szereltek fel, 9 darab 8 méteres többszögű cinkezett oszlopra, mindenik oszlopra 2 

darab égőt, a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult 

meg (0,53 kilométeres szakaszon).  

            A Gát utca közvilágításának felújítása során 23 darab LED Clearway 79W típusú égőt 

szereltek fel, 22 9 méteres többszögű cinkezett oszlopra és egyet egy létező betonoszlopra, a 

fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,90 

kilométeres szakaszon).  

            A  Băneasa utca közvilágításának felújítása során 13 darab LED Clearway 79W típusú égőt 

szereltek fel, 13 darab 9 méteres  cinkezett oszlopra, a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett 

elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,52 kilométeres szakaszon).  

            A  I. H. Rădulescu utca közvilágításának felújítása során 13 darab LED Clearway 79W 

típusú égőt szereltek fel, 12 darab  9 méteres  cinkezett oszlopra, egyet pedig egy létező 

betonoszlopra, a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével 

valósult meg (0,50 kilométeres szakaszon).  

           A  Hadsereg tér (parkosított tér) közvilágításának felújítása során, 12 darab  LED Clearway 

79W típusú égőt szereltek fel, 6 darab 8 méteres cinkezett oszlopra, mindenik oszlopra két égőt, a 

fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,20 

kilométeres szakaszon).  

        A  Nicolae Bălcescu utca (parkosított tér +negyed) közvilágításának felújítása során 27 darab  

LED Clearway 79W típusú égőt szereltek fel, 13 darab 8 méteres cinkezett oszlopra, egyet pedig a 

már létező betonoszlopra, 28 darab Olimp 70W típusú égőt, 4 méteres sokszögű cinkezett 

oszlopokra,  a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult 

meg (1,56 kilométeres szakaszon).  

   

2018-ban végrehajtott és véglegesített munkálatok.   

 

    c. Közvilágítás felújítása a Liviu Rebreanu, Laposnya, Radnai, Foişor, Állomás tér,  

Tamás Ernő, Margaréta, Csónakos, Decebal utcákban.  A felújítás fő célja a közvilágítási 

rendszer adminisztrálásában levő energiahatékonyság növelése Marosvásárhely területén, a 
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fényszennyezés csökkentése és a fényforrásokkal kapcsolatos problémák kiküszöbölése révén, 

valamint megfelelő éjszakai kivilágítás biztosítása.  

A  Liviu Rebreanu utca közvilágításának felújítása során (I. szakasz)  12 darab LED 64W típusú 

égőt szereltek fel, 12 darab 8 méteres sokszögű cinkezett oszlopra,  a fényforrások táplálása új, föld 

alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg (0.45 kilométeres szakaszon).  

A Tamás Ernő utca közvilágításának felújítása során 9 darab LED Clearway 79W típusú égőt 

szereltek fel, 9 darab 9 méteres sokszögű cinkezett oszlopra a fényforrások táplálása új, föld alá 

helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,38 kilométeres szakaszon).  

             A Margaréta utca közvilágításának felújítása során, 11 darab  LED 64W típusú égőt 

szereltek fel, 8 méteres sokszögű cinkezett oszlopokra,  a fényforrások táplálása új, föld alá 

helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,50 kilométeres szakaszon).  

            A Csónakos utca közvilágításának felújítása során 23 darab LED 64W típusú égőt szereltek 

fel, 8 darab 8 méteres  sokszögű cinkezett oszlopra valamint 6 darab 6 méteres  sokszögű cinkezett 

oszlopra,  a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult 

meg (0,76 kilométeres szakaszon).  

             A Decebal utca közvilágításának felújítása során 14 darab  LED 64W típusú égőt szereltek 

fel, 10 darab, 11 méteres sokszögű cinkezett oszlopra, a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett 

elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,46 kilométeres szakaszon).       

               Az Állomás tér közvilágításának felújítása során 5 darab LED Clearway 79W típusú égőt 

szereltek fel, 5 darab 11 méteres sokszögű cinkezett oszlopra, a fényforrások táplálása új, föld alá 

helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg (0,22 kilométeres szakaszon).  

                A Foişor utca közvilágításának felújítása során 3 darab LED 64W típusú égőt szereltek 

fel, 3 darab 8 méteres sokszögű cinkezett oszlopra (0,10 kilométeres szakaszon).  

   2018-van végzett munkálatok, 75%-ban véglegesítve.  

 

         d. Villanyégők újraosztása 

             A Kárpátok sétány, Pandúrok sétánya és Călăraşilor utca felújításából származó 

villanyégők újraosztása, a kihelyezési helyeket fénytechnikai szempontok szerint határozták 

meg, a javasolt helyeken már meglévő világítási berendezések minőségének függvényében, 

hogy azok időtartama elérje az 5–10 éves működést.  

                                                                                                                       

 

Utca 

Égő típusa  

Égők száma  

Erősség 

W 

Remeteszeg Malaga 56 70 

Bodoni Sándor Malaga 3 70 

Petru Dobra Malaga 3 70 

Szentannai út Malaga 9 70 

Görgény Marbela 4 70 

Cetinei Estoril 12 70 

Lucerna Marbela 4 70 

Len Marbela 4 70 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

78 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

Lóhere Malaga 4 70 

Mircea Robu Malaga 10 70 

Ioan Roman Malaga 13 70 

Parângului Malaga 2 100 

124 világítótestet osztottak szét.  

A munkálatokat 2018-ban véglegesítették.  

 

IV. ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

                           Az ilyen típusú szerződésben lebonyolítandó szolgáltatások fő 

tevékenységi célja a specializált karbantartási, javítási és kivitelezési  szolgáltatások 

végrehajtása, az elektromos berendezések esetében, valamint ezek működésben  tartása, 

monitorizálása és működésük ügykezelése.  

Munkálattípusok energetika területén:  

Megelőző munkálatok:  ellenőrzések, szabályozások, mérések, próbák, meghibásodások 

kiszűrése egyes, kopott, elhasznált alkatrészek cseréjén keresztül, komplexmunkálatok melyek 

a berendezést visszaállítják eredeti műszaki állapotába.             

 

Prediktív munkálatok: a berendezések diagnosztizálása és monitorizálása egyes 

meghibásodások azonosítása céljából, kezdeti fázisban, hogy lecsökkentsék ezek időbeli 

evolúcióját, valamint a berendezések leromlásának megelőzése érdekében. 

Helyreigazítási munkálatok: valamely meghibásodás megjelenése után alkalmazzák, annak 

érdekében, hogy a berendezést olyan állapotba hozzák, hogy elvégezze azokat a funkciókat, 

amelyekre tervezték.  

    A munkálatok kivitelezési időszaka: állandó. 

 

V. LEVEGŐBEN LEVŐ HÁLÓZATOK FÖLDALÁ VEZETÉSE 

 

Szükségessé vált a Bărăganului utcában a meglévő légi hálózatoknak a föld alá vezetése, 

valamint újak szerelése, anélkül, hogy feltörnék a közutakat, járdákat és zöldövezetet. 

Ugyanakkor az adattovábbítási hálózatnak a föld alá vezetését a 2005. január 27-i 19-es számú 

helyi tanácsi határozat is előirányozza, míg a föld alatti vezetékek elhelyezésére szolgáló 

csatornák megvalósítását a telekommunikációs operátorok számára a 2002. évi 79-es számú 

sürgősségi kormányrendelet szabályozza, amelyet az 591/2002-es sz. törvénnyel módosítottak 

és egészítettek ki.  

Földalatti adattovábbítási hálózatok csatornarendszerének kiépítése a Forradalom, Szabadság, 

Gát, Băneasa, Ion Heliade Rădulescu, Hadsereg tér, Nicolae Bălcescu -  parkosított tér és 

Hadsereg tér határolta övezetben, Hadsereg tér  –  Ialomiţei şi  Szabadság, Liviu Rebreanu I. 

szakasz,  Laposnya, Radnai, Tamás Ernő, Margaréta, Csónakos, Decebal, Állomás tér, Foişor 

utcákban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PE csöveket helyeztek a járdákba, betonból aknákat öntöttek, csatlakozásoknak aknákat 

alakítottak ki, a csőhálózatot tranzit -, helyi- és integrálási csőhálózatba strukturálták. 
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V. VÉLEMÉNYEZÉS ÉPĺTKEZÉSI ENGEDÉLY BESZERZÉSE 

CÉLJÁBÓL CSATLAKOZÁSI/BEFEKTETÉSI MUNKÁLATOKRA 

VONATKOZÓAN   

A 2018-as év folyamán 465 kérést oldottak meg Véleményezés kibocsátására 

vonatkozóan, Építkezési Engedély elnyerése céljából, ezek kibocsátásáért illetéket 

bevételeztek.  

 

VI. A KÖZVILÁGĺTÁSI RENDSZERBEN, A KÖZÚTI ESEMÉNYEK 

SORÁN  KELETKEZETT KÁROK VISSZASZERZÉSE,  VALAMINT 

AZ ADATTOVÁBBĺTÁSI HÁLÓZATOK 

CSATORNARENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROK 

VISSZASZERZÉSE  

2018-ban 9 kárfelértékelési dossziét állítottak össze közúti események során 

megrongált/tönkretett közvilágítási oszlopokra vonatkozóan, az okozott károkat teljes 

mértékben megtérítették az RCA biztosításokon keresztül.  

 

VIII. KÉRÉSEK, PANASZOK ÉS PETÍCIÓK MEGOLDÁSA B.E. SZINTJÉN  

Az Energetikai Iroda szintjén a 2018-as évben a Tulajdonosi Társulásoktól, fizikai 

személyektől beérkezett kérést/panaszt/petíciót (39 darab) oldottak meg, ezek intervenciókat 

igényeltek, egyes közvilágítási meghibásodások orvoslására, valamint kérték a közvilágítás 

egyes övezetekben történő kibővítését. 

VII. ELEKTROMOS ENERGIA BESZERZÉSE MAROSVÁSÁRHELY 

MUNICĺPIUM SZÁMÁRA, ÁRUTŐZSDÉN KERESZTÜL  

Választható fogyasztói minőségben és mint Árutőzsdéhez társult tag minőségben,  

Marosvásárhely municípium konkurrenciális áron vásárol elektromos energiát az Árutőzsdéről.  

Annak érdekében, hogy a versenytárgyalási procedúrák korrekt módon és hatékonyan 

valósuljanak meg, a közbeszerzésekre vonatkozó 2016. május 19-i 89-es számú Törvény 

értelmében, megkötöttek egy Árubróker-szolgáltatási szerződést, ennek megfelelően 

Marosvásárhely municípium 2018-ban piaci ár alatt szerezte be az elektromos energiát.   

 

Ami az urbanisztikai tevékenységeket illeti, 2018-ban a Főépítész Igazgatósága 8788 

dokumentumot ügykezelt, amelyekből: 

▪ ÉPĺTKEZÉSEKET ENGEDÉLYEZŐ OSZTÁLY – 5619 bejegyzett irat, az alábbi 

hatósági iratokat állították össze:  

▪ 1285 urbanisztikai igazolás; 

▪ urbanisztikai igazolás érvényességi idejének meghosszabbítása - 238 darab; 

▪ 666 építkezési engedély; 

▪ építkezési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása - 68 darab; 

▪ 34 felszámolási engedély; 

▪ felszámolási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása - 1 darab; 

▪ 8 véleményezés a Maros Megyei Tanácsnak; 
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▪ 353 felszólítás, hogy az építkezési engedélyek tulajdonosai nyújtsák be az engedélyezett 

munkálatok végső értékére vonatkozó nyilatkozataikat; 

▪ 342 darab,  a munkálatok befejeztét igazoló átvételi jegyzőkönyv, a helyi közigazgatás 

képviselői minőségében aláírva, 25 jegyzőkönyv az engedélyezett munkálatok fizikai stádiumainak 

megemlítésével, az építkezési engedély érvényességi idejének lejártakor, és 13 jegyzőkönyv az 

engedélyezett munkálatok fizikai stádiumának megemlítésével,  a kibocsátó által összeállítva, az 

olyan befektetéseknél, amelyek tulajdonosai nem jelentkeztek az engedélyezett munkálatok végső 

értékére vonatkozó nyilatkozatok benyújtására; 

▪ 285 kalkulációs lap az építkezési engedély kibocsátására vonatkozó illeték szabályozására 

vonatkozóan; 

▪ az Adószámnak megfelelően alkalmazott 102 bírság, az építkezési engedéllyel végrehajtott 

munkálatok végső értékére vonatkozó nyilatkozatok, tulajdonosaik általi be nem nyújtásáért illetve 

késéssel való benyújtásáért.   A törvényes határidőn belül ki nem fizetett összegekért és 

tartozásokért, 8 bírságot továbbítottak a Gazdasági Igazgatóságnak, a kényszervégrehajtások 

elkezdése céljából;  

▪ 24 belső jegyzék továbbítása a gazdasági Igazgatóság felé, a Természetes személyek adóját 

és illetékét meghatározó, kivető és begyűjtő Osztály és a Jogi személyek adóját és illetékét 

meghatározó, kivető és begyűjtő Osztály felé, magába foglalva a kibocsátott építkezési engedélyek 

listáját, és ezek fizikai/jogi személy tulajdonosait, akik kötelesek bejelenteni a megvalósított 

építkezéseket; 

▪ 24 belső jegyzék továbbítása a gazdasági Igazgatóság felé, a Természetes személyek adóját 

és illetékét meghatározó, kivető és begyűjtő Osztály és a Jogi személyek adóját és illetékét 

meghatározó, kivető és begyűjtő Osztály felé, magába foglalva magába foglalva a kibocsátott 

építkezési engedélyek listáját,  és ezek fizikai/jogi személy tulajdonosait, akik kötelesek bejelenteni 

cégjeiket és megvalósított reklámjaikat, a helyi illetékek befizetése céljából, a reklámeszközök 

használatáért; 

▪ 4 negyedévi jelentés küldése az Állami Építkezési Felügyelőséghez, amelyek tartalmazzák 

a Főépítész Igazgatóság által kibocsátott hatósági iratok helyzetét, az előző években kibocsátott 

építkezési engedélyek, amelyek érvényességi ideje lejárt; 

▪ 12 havi jelentés, amely a Főépítész Igazgatóság által, folyó évben kibocsátott és 

meghosszabbított építkezési igazolások és engedélyek helyzetét tartalmazza, az Állami Építkezési 

Felügyelőséghez címezve; 

▪ 12 havi jelentés, 4 negyedévi jelentés, amelyek az Országos Statisztikai Hivatalhoz 

továbbítva, az egyéni vagy közös lakások építése céljából kibocsátott építkezési engedélyeknek 

megfelelő beépített, kiterjesztett és lakófelületekre vonatkozó adatokat tartalmazzák; 

▪ 351 válasz petíciókra, amelyek a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre 

vonatkozó 2001/544-es számú Törvény alapján megfogalmazott kéréseket tartalmaznak, előzetes 

panaszok, észlelések; 

▪ 1767 válasz kibocsátása városrendezési igazolásokra, építkezési/felszámolási engedélyekre 

vonatkozó kérésekre, ISC-hez címzett átiratok, más belső jegyzékek, intézmény keretén belüli egyéb 

osztályokhoz/igazgatóságokhoz címezve, közlések; 
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▪ 1 határozattervezet a helyi illetékek nagyságának megállapítására vonatkozóan, a 

városrendezési igazolások, véleményezések és engedélyek kibocsátását illetően, a 2019-es fiskális 

évben, a Főépítész Igazgatósága tevékenységének megfelelően.  

 A területi ellenőrzések állandó biztosítási tevékenysége, az építkezési munkálatok 

végrehajtására vonatkozó specifikus  legiszláció tiszteletben tartása, a következőképpen valósult 

meg: 

1. Azon létesítmények heti ellenőrzése, amelyekre igénylik a városrendezési 

igazolások és építkezési/felszámolási engedélyek kibocsátását, az  Építkezéseket Engedélyező 

Osztály keretén belüli tanácsosok és szakfelügyelők által végzett építkezési/felszámolási 

munkálatok végrehajtása céljából.  Azon ellenőrzött létesítmények listájának (az ezeknek megfelelő 

fényképek csatolásával) heti alkalommal történő küldése a Helyi Rendőrségnek,  amelyeken 

megállapították az építkezési/felszámolási munkálatok végrehajtását, a törvényes intézkedések 

alkalmazása céljából, azon hatásköröknek megfelelően, amelyekkel ezek rendelkeznek.  

2. A végrehajtott építkezések ellenőrzése a jegyzőkönyvek összeállítása alkalmával, az 

engedélyezett munkálatok befejezésekor; 

➢ Az építkezések fizikai stádiumának ellenőrzése, a kibocsátott építkezési engedélyek 

érvényességi idejének lejártakor, amelyeken ezek tulajdonosai nem jelentek meg, a munkálatok 

átvételének végrehajtásakor, amely munkálatokat az Építkezéseket Engedélyező Osztály keretén 

belüli tanácsosok és szakfelügyelők végeztek el, a fizikai stádiumot megemlítő jegyzőkönyvek 

összeállítása céljából, a kibocsátott építkezési engedélyek érvényességi idejének lejártakor 

 

➢ URBANISZTIKA, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, INFORMATIZÁLÁS  

OSZTÁLY  

– 3169 bejegyzett irat, az alábbi hatósági iratokat állították össze: 

▪ 1237 városrendezési igazolás  

▪ 22 megvalósíthatósági véleményezés Övezeti Városrendezési Terv  kidolgozására; 

▪ a Terület- és Városrendezési műszaki bizottság  által kibocsátott 156 véleményezés; 

▪ 31 PUD/PUZ véleményezés (Főépítész Igazgatósága);  

▪ kiadtak és kibocsátottak 36 véleményezést az idényfüggő teraszok időszakos Működési 

Engedélyeinek megszerzése céljából  

▪ a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 7 Részletes Városrendezési Tervet (PUD); 

▪ a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 23 Övezeti Városrendezési Tervet (PUZ); 

▪ 6 alkalommal vitát szerveztek a közvélemény bevonásával a javaslatokra és a szabályozásra az 

urbanisztikai dokumentációk (23) révén;  

▪ koordinálták a közönség tájékoztatását és konzultálását az urbanisztikai tervekkel kapcsolatban 

az intézmény értesítő táblájára való kifüggesztés, valamint a Város internetes honlapján való 

közzététel révén, illetve közvetlenül, a polgárok kérésére; 

▪ kibocsátottak az építmények felépítését/törlését igazoló bizonylatokat; 

▪ együttműködtek a Közterület-rendezési Igazgatósággal (ADP) egyes ingatlanok 

tulajdonjogának engedélyezésére és bejegyzésére Marosvásárhely municípium javára; 

▪ Az ADP által kezdeményezett határozattervetek ellenőrzése, egyes területek, egyes fizikai 

és/vagy jogi személyek tulajdonából, Marosvásárhely municípium tulajdonába való átjuttatása 

céljából; 
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▪ Együttműködés a:  Gazdasági Igazgatósággal – Adó- és Illetékmegállapító Osztállyal, 

Költségvetés Könyvelőség Osztállyal, Területkoncesszionálási, bérbeadási és eladási Osztállyal, 

Közterület-rendezési Igazgatósággal, Jogi Osztállyal, Földalappal és Mezőgazdasági nyilvántartó 

Osztállyal, OCPI-vel,  iratok, észlelésekre való válaszok, eljárások lebonyolítása,  a municípium 

tulajdonainak betáblázási munkálatai céljából, stb.   

▪ profilinformációk szolgáltatása a polgárok részére közvetlen módon, telefonon vagy 

elektronikai úton (e-mailben); 

▪ helyrajzi, kataszteri azonosítások az intézményből vagy máshonnan érkezett igénylésekre; 

▪ éves költségvetés-tervezetek összeállítása, a Főépítész Igazgatóságon keresztül lebonyolított 

közbeszerzésekhez szükséges iratok összeállítása;   

▪ együttműködés az OCPI-vel kataszteri és ingatlan-hirdetési vonalon; 

▪ együttműködés a Környezetvédelmi Ügynökséggel, az Aquaserv Vállalattal, egyes iratokért, 

legiszlációért, projektekért és dokumentációkért együttműködés a Környezetvédelmi Ügynökséggel, 

az Aquaserv Vállalattal, egyes iratokért, legiszlációért, projektekért és dokumentációkért;  

▪ részvétel a Municípiumi Helyi Tanács szakbizottságainak ülésein az összeállított 

határozattervezetek jóváhagyásra bocsátás céljából; 

▪ ellenőrzések végzése terepen különféle helyzetekben; 

▪ kézi regiszterek fenntartása a kibocsátott véleményezések kapcsán (alkalmassági 

véleményezés, Város – és Területrendezési szakbizottsági véleményezés, műszaki véleményezés, 

jóváhagyott PUZ/PUD városrendészeti dokumentációk), valamint nyilvános viták megszervezése, 

okiratok lezárása, besorolása; 

▪ alkalmassági véleményezések centralizálása, Város- és Területrendezési szakbizottsági 

véleményezés, műszaki véleményezés, jóváhagyott PUZ/PUD városrendészeti dokumentációk, 

honlap aktualizálása az adott témakörben;  

▪ specifikus belső menedzselés- ellenőrzési tevékenység: az osztály specifikus operációs 

tevékenységének felülvizsgálata, önértékelési kérdőívek stb.; 

▪ GIS – újrapozícionálták a municípium egyes utcáihoz tartozó postai számokat, egyes 

utcarészek megnevezésének megváltoztatása stb.; 

▪ Megkérdezés alatt és/vagy jóváhagyott PUZ-ok/PUD-ok feltöltése az intézmény hivatalos 

honlapjára; 

▪ a betáblázott utcáknak megfelelő telekkönyvek betűrendes elrendezése, illetve a betáblázott 

utcák dossziéinak betűrendes elrendezése; 

▪ városrendészeti dokumentációk archiválása helyi tanácsi határozat (PUZ/PUD) által, valamint 

ezek tervrajzokon való feltüntetése; 

▪ a jóváhagyott PUZ/PUD-tervre vonatkozó HTH időnkénti elküldése a Maros Megyei 

Tanácsnak (valamint kivonat a PUZ-ról digitális formátumban); 

▪ a harmadik fél rendelkezésére bocsátották a jóváhagyott városrendészeti tervet igény szerint 

konzultálásra/sokszorosításra és egyéb információk biztosítása mellett; 

 

➢ INFORMATIKA 

➢ Számítógép-hálózat karbantartása  

▪ a létező számítógép-hálózat karbantartása és kibővítése. 
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▪ 144 számítástechnikai felszerelés beszerzése – számítógépek, multifunkcionális laptopok és 

nyomtatók. Mindezeket beszerelték a helyükre, helyettesítve a létező régi rendszereket, az 

igazgatóságok és az alárendeltségükbe tartózó osztályok keretén belül.  

▪ vásároltak 2 szervert és 3 darab UPS-t – két fizikailag és erkölcsileg elhasznált szervert 

helyettesítenek.  

▪ A meglévő rendszereken az alábbi műveleteket végezték el: 

-a rendszerek jó működéséhez szükséges operációs rendszerek, office szoftok, antivírusok és 

programok installálása és időszerűsítése, adattovábbítások, rendszerek konfigurálása és ezek 

fizikai felszerelése azon irodákba, ahol használják őket; 

- operációs rendszerek installálása és újrainstallálása az előző években vásárolt és károsodott 

rendszerek esetében; 

- a műszaki meghibásodások megállapítása és a javítások felügyelete a felelős cégek által; 

- nyomtatók installálása és újrainstallálása a számítógépes rendszerek esetén; 

- installálás, hálózati konfigurálás, switchek és ruterek felszerelése, hálózatbővítés, a számítógépes 

rendszer helyváltoztatása kapcsán; 

- vírustalanítás és operációs rendszerek javítása; 

Weboldalak gondozása 

Folytattuk Marosvásárhely Megyei Jogú Város weboldalának gondozását új információkkal, 

közleményekkel, hirdetésekkel, publikációkkal, sajtóközleményekkel, közvitákkal, a helyi 

tanácsosok tevékenységével, vagyonbevallások közzétételével, nyilatkozatokkal úgy a helyi 

tanácsosok, mint a köztisztviselők bemutatásával, továbbá a városrendészeti dokumentációkra 

vonatkozó közérdekű információkkal. Az információs felületet folyamatosan javították, új, 

interaktívabb felülettel, román, magyar és angol nyelvű információkkal. 

▪ Ezeket új modulokkal és részekkel gazdagítottuk: 

- Előadások, művészeti megnyilvánulások – a weboldalon levő hirdetők állandó 

aktualizálásával 

- Az intézményhez tartozó igazgatóságok és részlegeknél használatos okiratok és 

típusnyomtatványok újraaktualizálása 

- A házasságok online rendszerben történő programálása, iratok átírásának online rendszerben 

történő programálása, személyi igazolványok online rendszerben történő programálása  

- Az Átláthatóság almenü bevezetése a város honlapján, amelyen közzéteszik a 

Marosvásárhely Municípium által, és az olyan kereskedelmi társaságok által megkötött 

szerződéseket, a kifizetéseket, versenytárgyalásokat, a költségvetést, a negyedévi pénzügyi 

helyzeteket, a befektetési listákat, a bérbeadásokat, ahol a Helyi Tanács  főrészvényes.   

- Fizetéses parkolás – tarifák, fizetési módszerek, parkolási övezetek, nyitvatartás, eladási pontok, 

típusnyomtatványok, elérhetőség, mintapéldányok és bérletek 

- MyCITY – városrendezési megoldás-versenyeknek szánt szekció, építészet, tájépítészet.  

Internetszerverek 

A szervereket (internet, e-mail, web) folyamatosan karbantartották (felhasználók, e-mail 

címek, ezek konfigurációja a rendszerekben). 

Ezen szerverek karbantartása, felügyelete és konfigurálása céljából kötöttek szerződést egy 

partnercéggel. 

Adatbázisok – időszakos mentések 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

84 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

Az összes adatbázis esetén időszakos mentéseket eszközöltek mágneses adathordozókra, 

merevlemezre vagy back-up szerverekre, a hálózat konfigurációjától függően. Időszakosan 

ellenőrizték a back-up szerver működését, a back-up procedúrák szigorúbb ellenőrzése végett, 

bekapcsolván a külső osztályokat is ezen eljárásokba. 

Szoftok karbantartása – európai projektek 

▪ Folytatódott az intézmény keretén belüli, külföldi finanszírozású projektek implementációja és 

javítása: 

- „A közszolgáltatások korszerűsítése és a hatékonyság javítása Marosvásárhely polgárai 

hasznára” – CIC. E program adminisztrációja az új felhasználók létrehozásában, a vállalati 

szerkezet módosításában, az adatbázisban fellelhető hibák kijavításában, új információkkal 

való fejlesztésben és aktualizálásban, valamint új jelentések elkészítésében (belépési/ kilépési 

nyomtatványban) állt. 

- „A közszolgáltatások idejének, hatékonyságának javítása urbanisztikai területábrázoló 

megoldásokkal – Marosvásárhely – GIS. Felújították az utcanevekre és a postai címekre, 

kódszámokra és fiskális övezetekre vonatkozó információkat.  

- Marosvásárhely Megyei Jogú Város elektronikai úton történő közszolgáltatási 

hatékonyságának javítása és fejlesztése” – TIC. E program kezelése a felhasználók 

felügyeletével, másrészt pedig a legiszlációs módosítások figyelembe vételével történt (a 

szolgáltató cég által). A projekt keretén belül, a szoftot kibővítették egy modullal a  Bírósági 

Végrehajtói Kamara számára.  

  

- „MAROSVÁSÁRHELY – EURÓPAI DIGITÁLIS VÁROS” 

E program adminisztrációja az új felhasználók létrehozásában, a vállalati szerkezet 

módosításában, az adatbázisban fellelhető hibák kijavításában, új információkkal való 

fejlesztésben és aktualizálásban, valamint új jelentések elkészítésében (belépési/ kilépési 

nyomtatványban) állt. 

E program adminisztrációja az új felhasználók létrehozásában, a vállalati szerkezet 

módosításában állt. Karbantartási és segítségnyújtási szerződést kötöttek a felhasználókkal 

bizonyos applikációk esetében, amelyeket az év folyamán megjelent legiszlációs módosítások 

alapján aktualizálnak.  

Más alkalmazások gondozása  

- Az év során karbantartott és aktualizált applikációk: Lex Expert legiszlációs program 

- A beruházások kezelése 

- Számlakezelés 

- Lakások adminisztrációja 

- Fizetési utalványok kezelése 

- Csekkek kezelése 

- Belépőjegyek és üzemanyagköltség kezelése 

- A Szociális Osztály által diákoknak, egyetemistáknak, időskorúaknak kiállított utazási 

bérletek programjának kezelése. 

Partnercégek 
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A partnercégekkel való együttműködés a számítógép-hálózat karbantartása, fejlesztése és 

védelme érdekében jó feltételek mellett folyt, és nem voltak az informatikai rendszer 

működését veszélyeztető események.  

Más tevékenységek 

Az intézmény személyzetének állandó műszaki támogatást és segítséget nyújtottak a számítógép-

használat, valamint a programok használata terén. 

Antivírus-programokat (licenceket) szereztek be egy újabb naptári évre a munkaegységek, 

szerverek és e-mail címek védelme érdekében. 

Együttműködtek a Javadalmazási- és humánerőforrás Osztállyal, amelynek során 

munkaigazolványokat bocsátottak ki az intézmény alkalmazottai számára, továbbá műszaki 

segítséget nyújtottak nagy volumenű jelentések listázása megvalósításában. A Szociális Gondozási 

Osztály számára 220 mozgássérülteknek szánt parkolási igazolványt készíttek. 

Az intézmény szervezte különböző események alkalmával készítettek egy sor plakátot, utcai 

bennert, diplomát, grafikai munkát, belépő kártyát.  

Tevékenységet folytattak a VPN kapcsolatok kiterjesztésére vonatkozóan, melyeken keresztül az 

alárendelt egységek hozzáférhetnek  a belső hálózathoz, és használhassák a hálózat által nyújtott 

összes programot.  

 

➢ JOGI OSZTÁLY:  

• építkezési engedély felfüggesztése - 1 eset  (Bakos Eva - kedvező módon megoldva, panaszos 

kérésének elvetése )  

• építkezési engedély kibocsátására való kötelezés  - 1 eset (Dan Liviu- kedvező módon 

megoldva –panaszos kérésének elvetése  - fellebbezésre való jog )  

• helyi tanácsi határozat hatálytalanítása – 1 eset (Banc Carmen, kedvező módon megoldott 

akció)  

• építkezési engedély hatálytalanítása – 5 eset a közigazgatási bíróságon 5– folyamatban 

• nem engedélyezett munkálatok felszámolása  - 4 eset a közigazgatási bíróságon – folyamatban  

• szabálysértési panasz (folyamatban) - 2 eset  

• 337 válasz peticíókra, előzetes panaszokra, az információkhoz való szabad hozzáférésre 

vonatkozó 2001/544-es számú Törvény alapján megfogalmazott kérésekre, észlelésekre, belső 

jegyzékekre  

• indoklások kidolgozása  

• Marosvásárhely Municípium Utcamegnevezési Bizottságán való részvétel  

 

➢ PROJEKTEK 

• Marosvásárhely Municípium Általános Városrendezési Tervének újraaktualizálása  - a 

véleményezések elnyerésének folytatása (utolsó 4 a 32-ből)  

• A My City Marosvásárhely Megoldásverseny megszervezése  - Marosvásárhely Municípium 

Központi Övezete  Győzelem tér–Petőfi Sándor tér–Bernády György tér– Vársétány 

• Házasságkötő terem 

• A PUZ – ügykezelése a Maros Megyei Sürgősségi Kórház  - Gh. Marinescu utca övezete – 

Hősök tere övezetének fejlesztését illetően  
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• A Marosvásárhely Védett Épített Övezet Övezeti Városrendezési Tervére vonatkozó licitációs 

eljárás lebonyolításához szükséges dokumentáció előkészítése  

• Az Övezeti Városrendezési Tervre – részleges újraalkalmazkodás Belvedere negyedi 

funkcionális övezetek – vonatkozó licitációs eljárás lebonyolításához szükséges dokumentáció 

előkészítése  

• A „Szépművészeti Akadémia - Marosvásárhely” –re vonatkozó ötletverseny 

megszervezésének megfelelő dokumentumok előkészítése       . 

• A SEVESO célkitűzésekre vonatkozó 2017. július 19-i  2017/99/1212/3710-es számú rendelet 

előírásainak gyakorlatba ültetésére vonatkozó tevékenységek: az építkezési kategóriákat és 

funkcionális övezeteket tartalmazó Terv kidolgozása, a területi kompatibilitást megállapító bizottság 

létrehozásával kapcsolatos tevékenységek és ezek találkozói.   

• A Műszaki Igazgatóság kezdeményezte tervezési témákkal kapcsolatos ellenőrzések és 

javaslatok::  Marosvásárhely Municípium forgalmának menedzsment-rendszere,  Forgalmi 

tanulmány DALI  Cuza Voda utca – Javítások és az utca forgalmának átszervezése , Bekötőút  az 

1848 December 1 sétány és Jeddi út között, A multifunkcionális központú városi helyiségek 

átalakítása a marginalizált lakóövezetekben,  közhasználatra szánt kedvezmények létrehozása 

céljából, Marosvásárhely Municípium marginalizált övezeteiben, „Marosvásárhely Municípium 

belsejében lévő elhagyatott és használaton kívüli területek és felületek funkcionális átminősítése 

és/vagy újrafelhasználása, Közterület-kezelő Igazgatóság, Iskolaigazgatóság, stb.   

• Különböző bizottságokban, konferenciákon és tárgyalásokon való részvétel.   

• Az európai alapok lehívására vonatkozó projektek kidolgozási csoportjaiban való részvétel. 

➢ Lebonyolított beszerzések: 18  

• Véglegesített beszerzések: 14 (10 informatika + 4 urbanizmus) 

• Folyamatban lévő beszerzések: 4 (1 informatika + 3 urbanizmus) 

 

KUTATÁSI ÉS ORVOSI INFORMATIKAI VERSENYKÉPESSÉGI PÓLUS 

Adminisztrációs  szinten, 2018-ban az alábbi tevékenységeket bonyolították le: 

• A The Science City KT biztosította a támogatáshoz való hozzáférést a 2014-2020 közötti 

időszakra, az adattovábbítási infrastruktúrának szánt Regionális Operációs Program 1-es tengelye 

által rendelkezésre bocsátott alapokhoz,  a LifeTech City összes tagja számára;  ; 

• 9-ik helyezést ért el,  a POR 1-es prioritási tengelyhez (a 2014-2020-as  programálási 

időszakban) való hozzáférés céljából címzett szándéklevél alapján,  ily módon helyet biztosítva a 

régiónak kiutalt  költségvetésben.  Ezen szakasz keretén belül 21 darab szándéklevelet nyújtottak be 

és értékeltek fel, 80 millió euró feletti értékben; 

• Előkészítette akkreditálásra az Üzleti tervet, mint Innovációs és adattovábbítási Központ; 

• Előkészítette akkreditálásra az Üzleti tervet, mint Tudományos és Technológiai Park; 

• Eljárásokat kezdeményezett a munkaprocedúrák kidolgozására és a szabályozások 

előkészítésére, az  ISO 9001 standard  követelményeinek megfelelően; 

• Specifikus levelezési és titkársági tevékenységek.  
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➢ A LifeTech City konzorcium szintjén a következő tevékenységeket bonyolították le a 2018-as 

évben : 

• Találkozókat szerveztek a LifeTech City Egyesület partnereivel, azon infrastruktúra- típusok 

és felszerelések azonosítása céljából, amelyeket támogatni szeretnének; 

• Strukturális alapokból, európai alapokból, nemzetközi kölcsönökből történő új finanszírozási 

lehetőségek azonosítása, a partnerekkel közösen meghatározott projektek finanszírozása céljából;  

• A LifeTech City keretén belüli partnerek állandó kiképzése, a rendelkezésre álló finanszírozási 

eszközöket illetően; 

• Partner minőségben applikációt nyújtott be az Európai Bizottság ügykezelte Orizont 2020 

program keretén belül, valamint az inDemand Health felhívás keretén belül. Az applikációt a Maros 

Megyi Sürgősségi Kórházzal és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel partnerségben 

nyújtotta be.  

 

• Átláthatóság és kapcsolattartás szintjén az alábbi tevékenységeket bonyolították le 2018-ban:   

 

• Elkészítette a LifeTech City Egyesület láthatósági elemeire vonatkozó makettjét, jelvény, 

névjegykártyák, levelezés header és roll-up; 

• A következőkben véglegesítik a honlapelemeket és a Facebook oldalt.  

➢ Elért eredmények 

• A The Science City for Research and Medical Informatics RT biztosította a támogatáshoz való 

hozzáférést a 2014-2020 közötti időszakra, az adattovábbítási infrastruktúrának szánt Regionális 

Operációs Program 1-es tengelye által rendelkezésre bocsátott  alapokhoz; 

• Az inDemand Health felhívás keretén belül benyújtott applikációt jóváhagyták;  

• A láthatósági elemek makettjének egy részét véglegesítették; 

• A LifeTech City szándéklevél 9-ik helyezést ért el, amely helyezés biztosítja a Központi Régió 

szintjén szétosztott költségvetésbe (kb. 30 millió euró) való besorolást;   

➢ 2019-ben az alábbi tevékenységeket lebonyolítására kerül sor: 

• Az akkreditálási procedúrák véglegesítése, mint Tudományos és Technológiai Park és mint 

Innovációs és Adattovábbítási Entitás; 

• A LifeTech City láthatósági elemeinek időszerűsítése; 

• LifeTech City kiterjesztésének támogatása; 

• A LifeTech City tagjaival való időszakos találkozások megszervezése új projektek és 

partnerségek azonosítása céljából; 

• Új projektek finanszírozásra való előkészítése; 

• Projektek előkészítése partnerségben, az egyesület tagjai között; 

• A partnerek tájékoztatása a finanszírozási lehetőségeket illetően.  

 

Gazdasági tevékenységeket jóváhagyó osztály 

 

Összhangban a havi és az évi Tevékenységi Programmal, valamint a Szervezési és Működési 

Szabályzat által kijelölt feladatokkal, a Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Osztály a 

következő tevékenységeket folytatja : működési engedélyeket/véleményezéseket vesz át, 
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dolgoz fel és bocsát ki, beleértve a taxis szolgáltatás irányítását, valamint ellenőrzéseket tart a 

különféle elárusító rendszerekben.     

 Fő feladatok: 

 

➢ Működési véleményezés kibocsátása kereskedelmi struktúrák részére 

(kereskedelmi/szolgáltató egységek), a 124/2004-es, utólag módosított és kiegészített, a 

kereskedelmi tevékenység folytatására kibocsátott véleményezésekre vonatkozó HTH alapján 

➢ Működési engedélyek kibocsátása a közélelmezési egységek részére, az utólag módosított és 

kiegészített 39/2007-es HTH alapján, amely a közélelmezési egységek működési engedélyeinek 

kibocsátására vonatkozik;  

➢ Működési engedélyek (véleményezések) kibocsátása kiárusító központok (piacok) részére, az 

utólag módosított és kiegészített, 124/2004-es HTH alapján; 

➢ Az ideiglenes működési véleményezések kibocsátását célzó iratcsomók átvétele 

(meghatározott időre, utcai és mozgó árusok, időszakos teraszok az eladási egységek előtt vagy köz- 

illetve magánterületen elhelyezkedő független teraszok, promóciós termékek elárusítása, bármilyen 

jellegű időszakos megnyilvánulás) a 124/2004-es, utólagosan módosított és kiegészített HTH 

alapján. 

➢ Marosvásárhely megyei jogú város területén folytatott taxis rendszerben történő szállítás 

engedélyezése, megszervezése, adminisztrálása a 38/2003-as Törvénynek, valamint a 349/2013-as 

HTH előírásai alapján; 

➢ Az Operációs Eljárásokra vonatkozó referátumok összeállítása: bejegyzések a 

személyszállítási (taxis) tevékenységek működési engedélyeibe; 

➢ Az utasítások alapján kibocsátott véleményezések/engedélyek feldolgozása, és az adók 

korrelációja az IMPOTAX program segítségével.  

➢ Az érvényes működési engedélyek/véleményezések láttamoztatása a 2018-as évre  

➢ A költségvetési adósság nyilvántartásával, begyűjtésével, visszaszerzésével megbízott 

osztályok támogatása a ki nem fizetett adósságok operatív behajtásában, a kibocsátott éves 

működési engedélyeket/véleményezéseket illetően  

➢ Működési engedélyek/véleményezések kibocsátása kereskedelmi helyiségek, szolgáltatók, 

közélelmezési egységek, kiárusítási központok, promóciós kereskedők, időszakos megnyilvánulások 

esetére. 

➢  Időszakos eseményeken való részvétel  

➢ A polgárok vagy más intézmények által felvetett észrevételek, panaszok megoldása törvényes 

határidőn belül az intézmény által.  

➢ Az osztály által kezdeményezett határozattervezetek összeállítása, valamint ezek gyakorlatba 

ültetésének felügyelése. 

 

A véleményezési/engedélyezési eljárás megvalósítása érdekében végrehajtott specifikus 

tevékenységek és akciók:   

- Dokumentációk elemzése és kérések feldolgozása, véleményezések/működési engedélyek 

kibocsátása céljából;  

- A működési engedélyek/véleményezések módosítása vagy kiegészítése céljából benyújtott 

kérések átvétele; 
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- A működési engedélyek/véleményezések érvénytelenítésére beadott kérések átvétele; 

- Dokumentációk elemzése és kérések feldolgozása a szállítási/taxis engedélyek 

kibocsátási/meghosszabbítási eljárásának megvalósítása; 

- Kérések feldolgozása, a szállítási/taxis engedélyek módosítási eljárásának megvalósítása 

céljából; 

- Kérések feldolgozása a taxis engedély felszámolási eljárásának megvalósítása céljából; 

- Kérések feldolgozása a taxis engedély visszavonási eljárásának megvalósítása céljából; 

- Működési véleményezések/engedélyek és szállítási/taxis engedélyek kibocsátása.  

A Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Osztály iktatójában 3499 igénylés/megoldásra kiutalt 

munkálat szerepel. 

Véleményezési/engedélyezési tevékenységek  

- Referátumok és utasítás-tervezetek összeállítása a működési engedélyek/véleményezések 

kibocsátására, kiegészítésére és visszavonására vonatkozóan: 

 

a) Működési engedélyek/véleményezések kereskedelmi és szolgáltató egységek részére -

83 polgármesteri rendeletnek megfelelően  

 

Kibocsátások 361 

Kiegészítések 26 

Módosítások 80 

Visszavonások 333 

Másodpéldány 3 

  

 

b) Működési engedélyek közélelmezési egységek részére, 66 polgármesteri 

rendeletnek megfelelően 

 

Kibocsátások 101 

Kiegészítések 2 

Módosítások 24 

Visszavonások 78 

Másodpéldány 1 

 

c) Működési engedélyek/véleményezések kiárusítási központok (piacok) részére, 

33 polgármesteri rendeletnek megfelelően. 

 

Kibocsátások 35 

Kiegészítések - 

Módosítások - 

Visszavonások 54 

Másodpéldány - 
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Véleményezések/engedélyek száma 2018. dec. 31-én: 4.702 

Dokumentációk feldolgozása, szakreferátumok és rendelkezés-projektek összeállítása  

taxis/szállítási engedélyek kibocsátásra, bevonására vonatkozóan, 81 polgármesteri rendeletnek 

megfelelően: 

- taxisengedélyek kibocsátása: 49 igénylés; 

- taxisengedélyek bevonása: 49 igénylés;  

- szállítási engedélyek kibocsátása: 50 igénylés; 

- szállítási engedélyek bevonása: 35 igénylés; 

- taxisengedélyek módosítása: 233 igénylés; 

-A 2018. december 18-i  392-es számú, a  Marosvásárhely területén folyó taxis rendszerű szállítási 

szolgálat végrehajtásának ellenőrzésére és Engedélyezési, megszervezési és odaítélési 

Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 2013/349-es számú helyi tanácsi határozat módosítására 

és kiegészítésére vonatkozó helyi tanácsi határozat előírásainak gyakorlatba ültetéséhez szükséges 

kérések és dokumentációk átvétele,  

Taxisengedélyek  engedélyezett 

fizikai személy szereplők és 

engedélyezett jogi személy szereplők 

számára, akik taxis rendszerű 

közszállítási tevékenységet folytatnak 

2018. december  31-én.     

 

649 

 

- A működési engedélyek/véleményezések évenkénti láttamoztatása, illetve taxisengedélyek 

(ellenőrzés és tisztázás az IMPOTAX programmal, típusnyilatkozat gazdasági szereplők általi 

kitöltése, láttamozás); 

 

Az intézmény pénztárain, valamint banki eszközökön keresztül befizetett összes évi láttamozás, 

véleményezésekre és működési engedélyekre, valamint ügykezelt taxisengedélyekre:3564  

- A kérések feldolgozása, ideiglenes működési Engedélyek kibocsátása céljából, a saját 

egységek előtti időszakos teraszokra vonatkozóan: 

 

Kibocsátások 114 

 

- A kérések feldolgozása, ideiglenes működési Engedélyek kibocsátása céljából, a saját 

egységek előtti reklámkereskedelemre, mozgókereskedelemre és alkalmi eseményekre 

vonatkozólag, amint következik: 

- 92 ideiglenes jellegű véleményezés, reklámkereskedelemre és mozgókereskedelemre 

vonatkozóan;   

- 183  ideiglenes jellegű véleményezés a Márciuska Ünnepe eseményre (2018.02.26–03.01. és 

2018.03.02-08. közötti időszakban) vonatkozóan;  

- 27 ideiglenes jellegű véleményezés a XXII. Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatra 

(2018.05.24–27.) vonatkozóan. A rendezvényen jelen volt 65 kézműves mester, 18 virágtermesztő, 

és 8 hagyományos termékeket gyártó.  
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- 17 ideiglenes jellegű véleményezés a Borfesztiválra (2018.10.05–07.) vonatkozóan. (93 

kézműves mester, 33 bortermelő és hagyományos termékeket gyártó). 

- 53 ideiglenes jellegű véleményezés a Virágkiállításra vonatkozóan (2018.10.27–11.08.)   

- 22 ideiglenes jellegű véleményezés a Karácsonyi Vásárra vonatkozóan (2018.12.06–31.); 

Ideiglenes 

véleményezések  

394 

VÉLEMÉNYEZÉSEK/ENGEDÉLYEK  

Véleményezés/ 

engedély típusa 

Láttamozáso

k/ 

engedélyek 

száma  

2018. január 

1-ig 

Kibocsátás

ok 

Visszavonás

ok 

Visszavonás

ok a  

Láttamozási 

díj be nem 

fizetése /   a 

láttamozás 

átvételének 

elmulasztása 

Láttamozáso

k, 

engedélyek 

2018. 

december 

31-ig  

 (1+2-3-4) 

0 1 2 3 4 5 

Működési 

láttamozás 

eladási 

egységeknek 

3761 361 229 104 3789 

Engedélyek 

közélelmezési 

tevékenységekh

ez 

505 101 37 41 528 

Működési 

láttamozás 

kiárusítási 

központoknak 

404 35 28 26 385 

ÖSSZESEN   4670 497 294 171 4702 

Taxis 

engedélyek 

természetes és 

fizikai 

személyeknek 

649 - - - 649 

ÖSSZES 

láttamozás/ 

engedély 

5319 497 294 171 5351 

Ideiglenes 

engedély 

teraszok esetén 

- 114 - - 114 

Ideiglenes 

láttamozás 

- 394 - - 394 
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- A jóváhagyott Polgármesteri rendeletek informatizált adatbázisokban és IMPOTAX 

programban való feldolgozása; 

- A Könyvelőségi Osztálytól átvett számlakivonatok informatizált rendszerben való 

feldolgozása, ami a láttamozási illetékek befizetését illeti, banki eszközökön keresztül; 

- Azon Polgármesteri rendeletek informatizált rendszerben való feldolgozása, amelyeken 

keresztül érvénytelenítették a véleményezéseket és működési engedélyeket azon gazdasági 

szereplők számára, akik 2017.december 31-ig nem fizették be az évi láttamozási illetéket – 

2018.01.12/137-es számú (104 működési engedély), 2018.01.12/1308-as számú (41 közélelmezési 

engedély),  2018.01.15/1345-ös számú  (26 piaci véleményezés) Polgármesteri rendeletek,  összesen 

171 véleményezés; 

- Értesítések küldése azon gazdasági szereplőknek, akiknek érvénytelenítették működési 

engedélyét/véleményezését a 2017-es évi illeték ki nem fizetése végett; 

- A Polgármesteri Rendelet elküldése a Helyi Rendőrség Igazgatóságának, amelyben működési 

engedélyeket/ véleményezéseket érvénytelenítettek a 2017-es véleményezési illeték be nem fizetése 

miatt. 

- Referátumok összeállítása, a Szakbizottságnak bemutatva jóváhagyás céljából, a Locativ Rt-től 

bérelt helyiségek szaktevékenységeire vonatkozó módosítási/kiegészítési kérések megoldására és 

kedvező előzetes véleményezés, versenytárgyalásra való meghirdetésre, a Locativ Rt. 

ügykezelésében lévő egyes rendelkezésre álló helyiségek bérlése céljából;  

- Együttműködés az informatikai programok adminisztrátoraival, az adatbázisok időszerűsítése 

céljából; 

- A szétosztott levelezés iktatása, megoldása és letöltése (válaszok összeállítása és feladása,  

átiratok, hiányos dossziék, belső jegyzékek stb.)  

 

Az ideiglenes események megszervezésére vonatkozó lebonyolított tevékenységek  

 

 

„Márciuska Ünnepe” (2018.02.26–03.01. és 2018.03.02–08.) – a Köz- és magánterület-kezelő 

Igazgatósággal való együttműködés az esemény szervezési módszertanát illetően: a kérések iktatási 

időszakának valamint a helyek számának megállapítása, a központban és negyedekben, helyek 

odaítélése, ideiglenes véleményezések kibocsátása az odaítélt helyeknek megfelelően; 

 

,,Kézműves Vásár” a XXII. Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozat (2018.05.27-24) keretén 

belül: kézműves mesterek, virágtermesztők, hagyományos termékeket gyártók meghívása, helyek 

kijelölése, logisztika biztosítása, nyitvatartás megállapítása.  A rendezvénysorozaton jelen volt 65 

kézműves mester, 18 virágtermesztő és 8 hagyományos termékeket gyártó;  
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“Kézműves Vásár” a Borfesztivál keretén belül (2018.10.05–07.): kézműves mesterek, 

bortermelők és hagyományos termékeket gyártók meghívása, a helyek kijelölése, logisztika 

biztosítása, nyitvatartás megállapítása.  

 Az eseményen jelen volt 93 kézműves mester, 33 bortermelő és hagyományos terméket gyártó; 
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,,Virágkiállítás” (2018.10.27–11.08) – Köz- és magánterület-kezelő Igazgatósággal való 

együttműködés  az esemény megszervezését  illetően: kérések iktatási időszakának megállapítása,  

helyek kijelölése a központi övezetben,  ideiglenes véleményezések kibocsátása;  

 

 

 
 

 

 

Legiszlációs kezdeményezések  

 

Egyes illetékek szintjének jóváhagyására vonatkozó határozattervezet támogatása, az egyes 

gazdasági tevékenységek lebonyolítására vonatkozó működési véleményezések, közélelmezési 

egységek működési engedélyeinek, valamint a 2019-es évre vonatkozó, taxis rendszerű szállítási 

szolgálat lebonyolítására vonatkozó engedélyek - 2018.04.26/134-es helyi tanácsi határozat 

kibocsátását, kiegészítését és módosítását illetően; 

- A 2013/349-es számú HTH módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozattervezet 

támogatása, amely helyi tanácsi határozat a  „A Marosvásárhely megyei jogú város területén 

folytatott taxis rendszerben történő szállítás engedélyezése, megszervezése, adminisztrálása”  - 

2018.12.18./392-es  HTH jóváhagyására vonatkozik.  

 

LAKÁSÜGYI  OSZTÁLY  

A nem lakás rendeltetésű helyiségek elosztására szakosodott bizottság keretén belüli 

tevékenységek: 

- A tevékenységi jelentés átvételét követően, az ilyen értelemben elfogadott helyi tanácsi 

határozatok előírásainak feltételei között és a LOCATIV Rt. javaslatára, valamint a  kérvényező 

entitások igénylésére,  nem lakás rendeltetésű helyiségekkel kapcsolatos problémák megoldására 

vonatkozó referátumokat bocsátottak ki. 
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- kidolgoztak szabályozásokat, referátumokat, tájékoztatásokat, a nem lakás rendeltetésű 

helyiségek problematikájával kapcsolatos szakjelentéseket, amelyeket javasol/alávetnek a 

döntéshozó szerveknek, szakbizottságoknak, a vonatkozó adminisztratív iratok kidolgozásának 

céljából.   

- A havonta tartott gyűlések keretén belül elemezték a bemutatott vonatkozó referátumokat, amint 

következik:  

 1. bérleti szerződések meghosszabbítása: -37 

2. helyiségek elosztása: 3 

3. egyebek: 9 

A szakbizottságok gyűléseinek keretén belül kidolgozásra kerültek:   

- határozattervezetek indoklással (amelyeket alávetnek a döntéshozó szerveknek és 

szakbizottságoknak), az adminisztratív iratok és polgármesteri rendeletek kidolgozása 

céljából, utólag válaszokat/tájékoztatásokat fogalmaztak meg a kérvényezők részére. 

- egy adminisztratív irat elfogadása után, hozzákezdenek az elosztási rendeletek 

kiegészítéséhez, a kibocsátott rendelkezéseknek megfelelően, és biztosítják a haszonélvezők 

tájékoztatását. 

A nem lakás rendeltetésű helyiségek hatékony ügykezelése:   

- ellenőrizték a nem lakás rendeltetésű helyiségek (összesen 56) használati és karbantartási 

módját, ezekből: 

a) nemkormányzati szervezetek és politikai pártok - 49   

b) költségvetési intézmények: -1 

c) 2004/341-es számú törvény haszonélvezői - 2 

d) kereskedelmi társaságok: -3  

- előkészítő munkálatokat tettek a nem lakás rendeltetésű helyiségek hatékonyabb 

felhasználására vonatkozó döntések meghozatalára vonatkozóan  

- megtették a szükséges lépéseket az egyesületek/alapítványok átköltöztetése érdekében  

- megtették a szükséges lépéseket egyes új helyiségek azonosítása érdekében, a városi 

közszolgáltatási osztályok – Szociális Gondozási Osztály lakásügyi helyzetének megoldása céljából  

- referátumokat, tájékoztatásokat, álláspontokat stb. dolgoztak ki egyes lakásügyi problémák, 

nem lakás rendeltetésű helyiségekkel kapcsolatos problémák és az igazgatóság feladatkörét 

megillető problémák megoldására vonatkozóan   

- a kérvényezők észlelésére  terepre is kiszálltak, annyiszor ahányszor a lakásügyi probléma 

megkövetelte a helyszíni ellenőrzést  

- írásos és szóbeli felvilágosítást adtak a kérvényezők által felhozott, és a legiszláció 

alkalmazására vonatkozó problémákra   

- biztosították a közönséggel való kapcsolatot, felvilágosítást adtak a helyiségekre 

vonatkozóan; 

- a levelezések rendezése, az iratok irattárolásra való előkészítése  

- a kérésekre, észlelésekre vonatkozó válaszok, illetve más, a tevékenységi körrel 

kapcsolatos iratok műszaki kidolgozása 

-  Bíróságon való képviselet a DASCP specifikumának megfelelően 

- jogi segítség biztosítása az igazgatóság szintjén. 
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PEREK: Az osztály 13 perben képviselte az intézményt. A bírói szervek előtti képviselet 

érdekében adminisztratív munkát végeztünk, amint következik:  bizonyítékok felértékelése és  

stratégia előkészítése a dosszié támogatása érdekében; a  tárgyalások lebonyolítása a tárgyalási 

időpontok nyilvántartásán keresztül; a szükséges iratok összeállítása és a tárgyalási időpontokon 

történő bemutatása, kiegészítésekkel és új bizonyítékokkal (pontosítások, ülésjegyzékek, írott 

konklúziók stb.). Perbehívási kereseteket, válasziratokat, viszontkereseteket, panaszbeadványokat és 

mási iratokat fogalmaztak meg, az érvényben lévő rendeletek előírta határidőkön belül.   

A határozatban szereplő döntés függvényében (pozitív vagy negatív), kidolgozzák a törvényes 

jogorvoslat gyakorlásához szükséges jogi iratot, amelyet a szakosztály vezetője és az igazgatója 

ellenőrzésének és véleményezésének vetnek alá, az aláírás elnyerését követően pedig, 

Marosvásárhely Municípium polgármestere, ennek távollétében pedig valamelyik alpolgármester 

jóváhagyásának vetik alá.   

A jóváhagyás elnyerését követően, az iratot postán keresztül elküldik, átvételi megerősítéssel, azon 

bírósághoz, amely döntését megtámadják (a bukaresti bíróságok és más települések bíróságai 

esetében) vagy személyesen nyújtsák be (a marosvásárhelyi bíróságok esetében). 

A peres ügy dossziéjában szereplő iratok függvényében, kidolgozható egy álláspont, valamely 

kedvezőtlen bírói határozat elleni perorvoslat támogatásának időszerűtlenségére vonatkozóan.  Ezt a 

hivatali vezető és az igazgató véleményezi, majd jóváhagyás céljából benyújtják Marosvásárhely 

Municípium polgármesterének, ennek távollétében pedig valamelyik alpolgármesternek. Azon 

dokumentum megszerkesztése, véleményezése, jóváhagyása, feladása/benyújtása keretén belül, 

amely által gyakorolják a jogorvoslatot, biztosítani kell a procedurális határidők tiszteletben tartását.  

Amennyiben a bíróság vagy a jogtanácsos úgy ítéli meg, hogy a peres ügyek megoldásához, 

kiegészítő információkra van szükség, egyes entitások vagy állami szervek részéről, akkor egy 

átiratot dolgoz ki ezek számára, amelyben ezektől igényelni fogja a szükséges információkat, 

csatolva az intézmény rangját igazoló iratokat.  

Egy Marosvásárhely Municípiumnak kedvező végleges és visszavonhatatlan bírói döntés 

meghozatala pillanatában, a végrehajtási okirat elnyerését követik, amely okirat az általa szentesített 

jogok értékesítéséhez szükséges. A pénzügyi-könyvelőségi osztályhoz benyújtott referátumok, a 

honorárium ellenértékét jelentő pénzösszegek befizetésére vonatkozóan, vagy a bíróság által 

elrendelt összegek, az általa engedélyezett és elvégzendő vizsgálatok kifizetésére vonatkozóan.  

Ugyanakkor eljárnak az igazgatóságnak specifikus szerződésekre illetve protokollokra vonatkozó 

törvényességi láttamozások nyújtása érdekében.   

 

A LAKÁSOKRA VONATKOZÓAN:  

A Lakásügyi Bizottság keretén belüli tevékenység:  

Az időszakosan tartott gyűlések keretében elemezték a lakásproblémákra vonatkozó kéréseket, 

illetve válaszokat adtak (a kérések elfogadása/elutasítása, más osztályok felé való átirányítása), 

amelyek révén az alábbiakat hagyták jóvá:  

-  helyiségek kiutalása a meglévő lakásalapból: vásárolt lakások   12; szociális lakások: 4; 

lakások nyugdíjasoknak: 3; lakások fiataloknak - ANL: 13; bérlakások:1; bérlakások állami alapból: 

1. Összesen: 34 kiutalt lakás. Újraszállásolás: 4 eset; lakáscsere:  5 eset; szerződésbe foglalások: 3.  

Ilyen értelemben kidolgoztak 5 polgármesteri rendeletet és 3 határozattervezetet és indoklást.  
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- A város lakásalapjából lakások igénylésére vonatkozó adatbázis kezelése:  

- A 2018.01.30/9-es számú helyi tanácsi határozaton keresztül jóváhagyták a szociális 

lakásigénylők (308 kérés), állami alapból épített bérlakásokat igénylők (27 kérés), nyugdíjas 

lakásokat igénylők (19 kérés) névjegyzékét, elkészítették az egykori tulajdonosaikban 

visszaszolgáltatott lakásokból kiköltöztetett igénylők névjegyzékét, figyelembe véve, hogy letelt az 

5 év az ingatlan visszaszolgáltatásától (12 kérés). 

- Nyilvántartást vezettek és fizetési referátumokat állítottak össze, támogatás nyújtása 

céljából, a Pandúrok sétány 44-46 szám alatti lakások bérlői számára.    

- Különfélék: 

- Az év folyamán  különböző jelentéseket, tájékoztatásokat, álláspontokat dolgoztak ki, az 

egyes, lakásügyi és az igazgatóság feladatkörét megillető problémák megoldására vonatkozóan; 

- Ugyanakkor teljesültek az ANL-n keresztül épített lakások szétosztását megelőző 

procedúrák, amely lakásokat kizárólag a Gh. Marinescu utcai rezidens orvosoknak és 

egészségügyi specialistáknak szántak – 2018.10.25/290-es számú helyi tanácsi határozat   

- Biztosították a közönséggel való kapcsolattartást, tájékoztatást nyújtottak a lakásokkal 

kapcsolatosan; 

- A levelezések rendezése, az anyagok levéltári elhelyezésre való előkészítése; 

- A kérésekre, észlelésekre vonatkozó válaszok, illetve más, a tevékenységi körrel 

kapcsolatos iratok műszaki kidolgozása; 

- Szeptember 15. és október 15. között átvették és utólag feldolgozták a lakásigénylők 

kéréseit, a prioritási sorrend összeállítása céljából, a 2019-es évre vonatkozóan. Ennek megfelelően 

2018.11.01-én kifüggesztették az ideiglenes listákat, fellebbezési időszak 2018.11.30-01. A 2019-es 

évet illetően 19 kérést jegyeztek állami lakásalapból épített bérlakásokra, 272 kérést szociális 

lakásokra, 17 kérést nyugdíjasoknak szánt lakásokra,  11 kérést a visszaszolgáltatott lakásokból 

kilakoltatott/kilakoltatandó kategória részéről.  

 

- A 2019-es évre elővetített tevékenységek  

A 2019-es évre a következő tevékenységeket vetítjük elő: 

- Referátumok kidolgozása a lakásbizottságnak, valamint a bizottság tevékenységéből eredő 

rendeletek kidolgozása; 

- A szakosztály tevékenységének sajátos határozattervezetek kidolgozása; 

- Pontszámok kiszámítása a benyújtott lakásdossziék esetében (okt. – dec.); 

- A Gh. Marinescu (szám nélküli) utcai egészségügyi szakértőknek szánt ANL-s lakások 

elosztása;   

- A lakásproblémáknak sajátos dokumentumok műszaki megszerkesztése;  

- A lakásigénylőkkel való kapcsolat biztosítása; 

- A lakásjellegű dokumentumok előkészítése archiválásra és ezek archiválása; 

- A nyilvántartás megőrzése és a fizetési referátumok összeállítása a szubvenciós igénylésekre 

vonatkozóan, a Pandúrok sétány 44-46. szám alatti apartmanok bérlőit illetően.  

- A Băneasa utca 8. szám alatti bérlők átköltöztetése. 
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V. BEFEKTETÜNK AZ OKTATÁSBA 

 

A marosvásárhelyi oktatási intézmények 2018-ban is részesültek a helyhatóság támogatásában, 

a városháza Iskolaigazgatóságon keresztül javítási és befektetési munkálatokat végeztek, 

ugyanakkor több közbeszerzési szerződés is befejeződött: 

 

Javak és szolgáltatások nyújtása és javítási munkálatok 

1.Vízszigetelési és tetőszerkezet-javítási munkálatok – 360.000,00 lej plusz ÁFA 

A következő munkákat végezték el: tetőzet az ISK-nál (a burkolat, csatornák és csövek cseréje), 

burkolat részleges cseréje a Dr. Bernády György általános iskolánál, vízszigetelés az Elektromaros 

Technológiai Líceumban – portásfülke, B épületszárny, vízszigetelés a Gheorghe Marinescu 

egészségügyi középiskolánál – mosoda és a sportterem öltözői, vízszigetelés a Ion Vlasiu 

technológia líceumban – portásfülke, a bentlakás tetőzetének javítása, részleges vízszigetelés a 

Sportlíceumnál, teljes vízszigetelés a Romulus Guga általános iskola sportterménél, vízszigetelés-

javítások a Liviu Rebreanu általános iskolánál, teljes vízszigetelés a Manpel óvodánál, részleges 

vízszigetelés a 6-os számú óvodánál, részleges vízszigetelés a Liget óvodánál. A szerződés 

befejeződött.  

2.Sportterem-javítási és -felszerelési munkálatok – 402.660,10 lej plusz ÁFA 

Felújításra kerültek a következő oktatási intézmények sporttermeinek padlózatai: Dr. Bernády 

György általános iskola, Romulus Guga általános iskola, Tudor Vladimirescu általános iskola, 

Nicolae Bălcescu általános iskola C épülete, Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Traian 

Săvulescu mezőgazdasági középiskola, Ion Vlasiu technológiai líceum és az Avram Iancu 

technológiai líceum kis sportterme. A szerződés befejeződött.  

3.Tarkett-beszerzési és folyosókra lefektetési munkálatok – 323.590,11 lej plusz ÁFA 

A következő oktatási intézményeknél fektettek le tarkettet: George Coşbuc általános iskola, Dacia 

általános iskola A és B épülete, Szász Albert Sportlíceum, Friedrich Schiller általános iskola, 

Nicolae Bălcescu általános iskola mellékhelyisége és C épülete, Liget óvoda és Napsugár óvoda. A 

szerződés befejeződött.  
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4.Folyosókon lambéria le- és felszerelési munkálatok – 210.084,03 lej plusz ÁFA 

A következő oktatási intézményeknél lambériáztak: Europa általános iskola, Dacia általános iskola 

B épület, George Coşbuc általános iskola, 7-es számú általános iskola A épület, Mihai Eminescu 

pedagógiai líceum és következik az Alexandru Papiu Ilarian főgimnázium sportterme és Romulus 

Guga általános iskola. A szerződés befejeződött.  

 

5.Aktuális javítási munkálatok – 600.530,62 lej plusz ÁFA 

Javításokat végeztek a Romulus Guga általános iskola orvosi rendelőjénél, teljes felújítást a Szász 

Albert Sportlíceum régi épületszárnyánál – folyosók, lépcsőház, mellékhelyiségek és 3 osztályterem 

felújítása, az Avram Iancu Technológiai Líceum bentlakásánál felújították a mellékhelyiséget, a 

lépcsőházat és 3 osztálytermet, a Nicolae Bălcescu általános iskola C épületében felújítottak 2 

osztálytermet, a Constantin Brâncuşi Technológiai Líceumban felújítottak egy mellékhelyiséget, 

felújították a Liget óvodát a beázást követően, felújítottak egy osztálytermet a Dacia általános iskola 

B épületében. A szerződés befejeződött.  
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6.Sürgősségi javítási munkálatok – 327.076,86 lej plusz ÁFA 

Felújításra került egy mellékhelyiség az Europa általános iskolában, felújítási munkálatokat 

végeztek két csoportteremben, a folyosón és a mellékhelyiségben a 12-es számú óvodában a beázást 

követően, felújították a bejárati lépcsőket a Mihai Eminescu pedagógiai líceumnál, térburkolatot 

helyeztek el a Dr. Bernády György általános iskola sportpályája körül, sürgősségi munkálatokat 

végeztek több iskola egészségügyi-, fűtési- létesítményeinél, tetőzeténél, lebontották a besei iskola 

udvaráról a mellékhelyiséget, kerítésdarabot cseréltek ki a Nicolae Bălcescu általános iskola C 

épületénél. A szerződés befejeződött.  
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7.Fémes munkálatok (korlátok, lépcsők stb.) – 41.848,74 lej plusz ÁFA 

Kapukat szereltek fel a 10-es óvodánál, a Cinege óvodánál, a Liviu Rebreanu általános iskolánál és 

a Nicolae Bălcescu általános iskola C épületénél, a Dacia általános iskola A épületénél korlátot 

szereltek fel a bejárati rámpához. A szerződés befejeződött.  

8. Kerítések javítása oktatási intézményekben – 100.046,58 lej plusz ÁFA 

Új kerítést szereltek fel a Transilvania közgazdasági középiskola bentlakásánál, a Napsugár 

óvodánál, a Traian Săvulescu mezőgazdasági középiskolánál, a Művészeti Líceum bentlakásának 

épületénél. A szerződés befejeződött.  

 

9. Az oktatási intézmények felszerelése és elérhetővé tétele fogyatékkal élők számára –  

252.056,90 lej plusz ÁFA 
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Ilyenek készültek az Alexandru Papiu Ilarian főgimnáziumnál, a Traian Săvulescu mezőgazdasági 

középiskolánál, a Dacia általános iskola A és B épületénél, a 7-es számú általános iskola A és B 

épületénél, a Friedrich Schiller általános iskolánál, a Dr. Bernády György általános iskolánál, a 

Romulus Guga általános iskolánál, az Európa általános iskolánál, a Művészeti Líceumnál, a Mihai 

Viteazul általános iskolánál, az Avram Iancu Technológiai Líceumnál, az Elektromaros 

Technológiai Líceumnál stb., összesen 31 oktatási intézmény. A szerződés befejeződött. 

10. Rozsdamentes acélból készült, szűrőrendszerrel ellátott vízsugarú ivócsapok beszerzése és 

felszerelése – 25.200,00 lej plusz ÁFA 

Ivócsapokat szereltek fel a 7-es számú általános iskola A épületénél, a Dr. Bernády György 

általános iskolánál, a Tudor Vladimirescu általános iskolánál, a Serafim Duicu általános iskolánál, a 

Nicolae Bălcescu általános iskola A épületénél, a Friedrich Schiller általános iskolánál, a George 

Coşbuc általános iskolánál, a Mihai Viteazul általános iskolánál és a Liviu Rebreanu általános 

iskolánál. 

 

11.  Riasztórendszerek és megfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése az oktatási 

intézményeknél – 124.185,37 lej plusz ÁFA 

Videomegfigyelő rendszert szereltek fel a: Szász Albert Sportlíceumnál, Liviu Rebreanu általános 

iskolánál, Alexandru I. Cuza általános iskolánál, Nicolae Bălcescu általános iskola A épületénél, a 

volt Kémiai líceumnál, Gyermekek világa óvodánál, és betörés elleni rendszert a: Alexandru I. Cuza 

általános iskolánál, a 6-os óvodánál, Szász Albert Spotlíceumnál, a volt Kémiai líceumnál, Serafim 
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Duicu általános iskolánál, Mihai Eminescu pedagógiai líceumnál, Alexandru Papiu Ilarian 

főgimnáziumnál, Liviu Rebreanu általános iskolánál, Európa általános iskolánál és a 15-ös 

óvodánál.  

 

12. Az oktatási intézmények hőközpontjai biztonsági szelepeinek és tágulási tartályainak 

ellenőrzési szolgáltatásai – 20.032,60 lej plusz ÁFA. A szerződés befejeződött.  

13. Iskolai sportpályák felfestési munkálatai – 2017.12.19-ei 249-es munkálati szerződés – 

42.016,80 lej plusz ÁFA 

A jelölések elkészültek a: Mihai Viteazul általános iskolánál, Avram Iancu Technológiai 

Líceumnál, Gheorghe Şincai Technológiai Líceumnál, Dr. Bernády György általános iskolánál, 

Alexandru Papiu Ilarian főgimnáziumnál, Szász Albert Sportlíceumnál, Romulus Guga általános 

iskolánál. 

14. Hőközpontok karbantartási szolgáltatásai – 123.000,00 lej plusz ÁFA. 

A szerződést lezárták.  

15. Gázhálózatok javítási munkálatai – 82.500,00 lej plusz ÁFA.  

Lezárt szerződés, kicserélték a csempekályhák égőfejeit. 

16.  Munkálati keretszerződés a marosvásárhelyi oktatási intézmények aktuális javításainak 

elvégzésére – 1 tétel – 16.806.722,68 lej plusz ÁFA. 

• Későbbi munkálati alszerződés – 2.520.885,66 lej plusz ÁFA. 

A következő munkákat végezték el: homlokzat hőszigetelése, tetőzet vízszigetelése a Dacia 

általános iskola A épületénél, homlokzat hőszigetelése az Európa általános iskolánál, helyreállították 

a bejáratot és térkőburkolattal a belső udvart a Nicolae Bălcescu általános iskola C épületénél, 

homlokzat hőszigetelése a Serafim Duicu általános iskola A épületénél, homlokzat hőszigetelése az 

Avram Iancu technológiai líceum B épületénél, főhomlokzat felújítása az Alexandru Papiu Ilarian 

főgimnáziumnál. 

Kivitelezési folyamatban: mellékhelyiségek felújítása a Serafim Duicu általános iskola A 

épületében, homlokzat hőszigetelése, tetőzet vízszigetelése és belső javítások az Emil Dandea 

technológiai líceum műhelyénél, az Avram Iancu technológiai líceum B épületénél felújították a 

folyosókat, a sportterem öltözőinek felújítása a Romulus Guga általános iskolánál. 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

104 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

.  

17. Építő- és háztartási anyagok beszerzése az iskolaigazgatóság számára – 252.100,84 lej 

plusz ÁFA 

Építőanyagokat vásároltak (mosható festék, olajfesték, lakk stb.) Marosvásárhely összes oktatási 

intézménye számára. A szerződés befejeződött. 

18. Munkálati keretszerződés a marosvásárhelyi oktatási intézmények szaniter- és fűtés-

berendezéseinek javítására – munkálati keretszerződés – 8.570.214,29 lej plusz ÁFA. 

• Későbbi munkálati alszerződés – 1.430.097,00 lej plusz ÁFA. 

Kicserélték a fűtésrendszert a Nicolae Bălcescu általános iskola A épületében. Kivitelezés alatt: 

fűtésrendszer kicserélése az Avram Iancu technológiai líceum B épületében, fűtésrendszer 

kicserélése az Emil Dandea technológiai líceum műhelyében.  

Befektetési vagy felszerelési munkálatok 

1. Különféle munkálatok az Al. I. Cuza általános iskolánál – 158.200,00 lej plusz ÁFA. Az 

átvétel következik. 

 

2. Tárolótartály és szivattyútelep a tűzoltókészülékekhez az Al. Papiu Ilarian 

főgimnáziumnál –13.265,24 lej plusz ÁFA. A munka befejeződött. 

3. Tárolótartály és szivattyútelep a tűzoltókészülékekhez a Művészeti Líceumnál –  

159.206,98 lej plusz ÁFA. A munkálatok elkezdődtek. Módosult a projekt. Kivitelezés alatt. 

4. Felújítás, korszerűsítés, bővítés az Al. Ioan Cuza általános iskolánál – 1.380.023,05 lej 

plusz ÁFA. Átvétel folyamatban.  
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5. Sportbázis megtervezése és kivitelezése a Szász Albert Sportlíceumnál – 2.065.595,81 lej 

plusz ÁFA. A szerződés folyamatban van.  

6. Tűzoltóberendezés felszerelése a Szász Albert Sportlíceumnál – 378.151,26 lej plusz ÁFA. 

A szerződés folyamatban van. 

7. Tűzoltási munkálatok a 15-ös óvodánál – 132.212,35 lej plusz ÁFA. A szerződés 

folyamatban van. 

8. Tervezés és kivitelezés – Sportterem építése a Friederich Schiller általános iskolánál – a 

becsült érték 2.980.881,00 lej plusz ÁFA. 

Eddig egy cég jelentkezett, elemzik a dokumentációt.  

Szolgáltatási szerződések – Megvalósíthatósági tanulmányok, Építőtelep-vezetés  

1 Megvalósíthatósági tanulmány (SF) a Szász Albert Sportbázis felújítására – 19.000,00 lej 

plusz ÁFA. A szerződés befejeződött. 

2. DALI Műhelyek korszerűsítése és felújítása a POR-on keresztül a Ion Vlasiu technológiai 

líceumnál – 90.000,00 lej plusz ÁFA. A szerződés befejeződött.  

3. DALI Műhelyek korszerűsítése és felújítása a POR-on keresztül az Avram Iancu 

technológiai líceumnál – 90.000,00 lej plusz ÁFA. A szerződés befejeződött. 

4. DALI Műhelyek korszerűsítése és felújítása a POR-on keresztül a Gheorghe Şincai 

technológiai líceumnál – 90.000,00 lej plusz ÁFA. A szerződés befejeződött.        
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5. DALI Műhelyek korszerűsítése és felújítása a POR-on keresztül az Elektromaros 

technológiai líceumnál – 100.500,00 lej plusz ÁFA. A szerződés befejeződött. 

6. Megvalósíthatósági tanulmány (SF) Friedrich Schiller Sportterem – 45.000,00 lej plusz 

ÁFA. A szerződés befejeződött. 

7. DALI a Dacia általános iskola A épületének felújítása – 125.000 lej plusz ÁFA. A 

szerződés befejeződött. 

8. A „Felújítás, korszerűsítés, bővítés az Al. Ioan Cuza általános iskolánál” projekthez 

tartozó építőtelep-vezetés – 7.500 lej plusz ÁFA és 2017.02.27-ei 79/1. számú kiegészítő okirat. 

Contractul se află în derulare. 

9. Építőtelep-vezetési szolgáltatások a „PT + a Szász Albert Sportlíceum sportbázisának 

kivitelezése” projekthez – 9.900 lej, nem ÁFA-fizető. A szerződés folyamatban van. 

10. Hőközpont-ellenőrzési szolgáltatások az oktatási intézményekben – 12.487,26 lej plusz 

ÁFA. A szerződés folyamatban van. 

11. Biztonsági szelepek és tágulási tartályok ellenőrzési szolgáltatásai a marosvásárhelyi 

helyi tanács ügykezelésében levő oktatási intézmények hőközpontjainál – 29.200,00 lej plusz 

ÁFA. A szerződés folyamatban van. 

 

12.  Napelemek karbantartási szolgáltatásai a marosvásárhelyi helyi tanács ügykezelésében 

levő oktatási intézményeknél – 50.704 ,00 lej plusz ÁFA. A szerződés 2018. júliusában 

befejeződött.  

 

13.  SF/DALI kidolgozási szolgáltatások a Mihai Viteazul általános iskola felújítására, 

manzárdosítására – 125.000 lej plusz ÁFA. A szerződés befejeződött. 

 

14. Dokumentáció-összeállítási tanácsadás (Beszerzési tanácsadási szolgáltatások és 

segítségnyújtás a műszaki és pénzügyi ajánlatok elemzéséhez) 5 szakasz – “a Szász Albert 

Sportlíceum sportbázisának felújítása és PT beszerszés + a F Schiller sportterem kivitelezése” 

– 16.000 lej, nem ÁFA-fizető. Folyamatban levő szerződés. 
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15.  Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozási szolgáltatások Felújítás, állagmegerősítés és 

manzárdosítás a Friederich Schiller általános iskolánál – 2018.05.07-ei 56-os számú szolgáltató 

szerződés – 109.000,00 lej plusz ÁFA. Befejeződött szolgáltatások. 

 

16. Őrző-védő szolgáltatások az oktatási és kulturális intézményeknek – 324.670,20 lej plusz 

ÁFA. A szerződés befejeződött. 

 

17. Földelés-ellenőrzési szolgáltatások az oktatási intézményeknél – 83.028,00 lej plusz ÁFA. 

A szerződés folyamatban van. 

 

18. Víz és csatorna videóellenőrzési szolgáltatások a helyi tanács ügykezelésébe tartozó 

oktatási intézményeknél – a szerződés aláírása folyamatban van – szerződés értéke 44.982,00 

lej áfástól.  

 

 

ÚJ HOMLOKZAT AZ AL. PAPIU ILARIAN FŐGIMNÁZIUMNAK 

 

Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium épületének története 1912. szeptember 1-jén kezdődött, 

amikor hozzáláttak az intézmény felépítéséhez. Később, 1919. október 3-án indult a tanítás az Al. 

Papiu Ilarian Líceumban, amely akkoriban az első román tannyelvű középfokú oktatási intézmény 

volt a Felső-Maros mentén. Az évek során az épület különböző oktatási intézményeknek adott 

otthont, majd az oktatási minisztérium 1999.04.15-ei 3647-es számú rendeletével főgimnáziumi 

(Colegiu Național) rangra emelték. 

Ennek az épületnek és intézménynek a hagyománya és történelme előtt nem tiszteleghetünk 

másként, mint „új ruházattal”. 2018-ban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő 

iskolaigazgatóságon keresztül sikerült befejezni a főhomlokzat felújítását, a következő időszakban 

pedig elvégezzük mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy ez az intézmény eleget tegyen hírnevének, és 

a küszöbét átlépő diákgenerációk büszkék legyenek arra, hogy itt tanultak. 
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2018-ban is két alkalommal szerveztük meg a Mesterségek és szakmák vásárát, a rendezvények 

során több mint 20.000 aktív résztvevő kapott közvetlenül információt a szakképzésben közvetlenül 

résztvevő diákoktól és tanároktól.  
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Ösztöndíjak a marosvásárhelyi egyetem előtti állami oktatásban résztvevő diákok számára a 

2016-2017-es, illetve a 2017-2018-as tanévre vonatkozóan: 

 Az állami oktatásra vonatkozó 1/2011-es törvény 82-es cikkelye 1-es és 2-es bekezdésének és 

a 105-ös cikkelye 2-es bekezdése d betűjének előírásai szerint, összevetve az oktatási, kutatási, 

ifjúsági és sportminiszter 5576/2011-es rendeletének 4-es cikkelyében foglaltakkal, amely az 

egyetem előtti állami oktatásban résztvevő diákok ösztöndíjainak általános odaítélési kritériumaira 

vonatkozik az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, az egyetem előtti állami oktatás 

nappali tagozatán tanuló diákok ösztöndíjban részesülhetnek. A diákok ösztöndíjai a kiegészítő 

finanszírozásból biztosított kiadási kategóriát képeznek. 

Az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter 5576/07.10.2011. számú rendelete értelmében, 

amely az egyetem előtti állami oktatásban résztvevő diákok ösztöndíjainak általános odaítélési 

kritériumaira vonatkozik, valamint az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter 3470/07.03.2012. 
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számú rendelete értelmében, amely az egyetem előtti állami oktatásban résztvevő diákok 

ösztöndíjainak általános odaítélési kritériumaira vonatkozó 5576/07.10.2011. számú oktatási, 

kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelet mellékletének módosítására vonatkozik, az egyetem 

előtti állami oktatás nappali tagozatán tanuló diákok a következő ösztöndíj-kategóriákban 

részesülhetnek: teljesítmény-ösztöndíjak, érdemösztöndíjak, tanulmányi ösztöndíjak és szociális 

támogatási ösztöndíjak, egy megítélt ösztöndíj mértékéről és ezek számáról évente hoz határozatot a 

Helyi Tanács. 

A fent említett rendelet 4-es cikkelyének rendelkezéseinek viszonylatában, amely szerint egy 

megítélt ösztöndíj mértékéről és ezek számáról évente hoz határozatot a Helyi Tanács, a 

marosvásárhelyi helyi tanács 2017.04.06-ai 141-es határozatában jóváhagyták a marosvásárhelyi 

egyetem előtti állami oktatásban résztvevő diákok számára nyújtott érdemösztöndíjakat a 2016-

2017-es tanévre vonatkozóan. 

Meghatározták az érdemösztöndíj mértékét 50 lej/hónap/diák összegben az általános és a 

középiskolákban. Az ösztöndíjakat minden tanévben odaítélik, az oktatás idejére, a látogatottság 

függvényében. Az ösztöndíjak megítélése jelenti a nagyon jó tanulmányi és fegyelmi eredményeket 

elérő diákok ösztönzését. Az oktatási intézmények által a 2016-2017-es tanévre vonatkozóan 

benyújtott kérelmek alapján, ismertetjük az ösztöndíjak helyzetét, a következőképpen: 

 

A TÁMOGATOTT 

OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK SZÁMA 

I FÉLÉV II FÉLÉV 

ÉRDEMÖSZTÖNDÍJAK ÉRDEMÖSZTÖNDÍJAK 

DIÁKLÉTSZÁM LEJ ÖSSZESEN DIÁKLÉTSZÁM 
LEJ 

ÖSSZESEN 

30 4.981 1.051.599 6.694 1.183.992 

A 2016-2017-ES TANÉVRE MEGÍTÉLT ÖSSZEG 2.235.591 LEJ 

 

A 2016-2017-es tanévben ösztöndíjakra megítélt összeg 2.200.239 lej. 

A marosvásárhelyi helyi tanács 2018.02.15-ei 45-ös határozatában jóváhagyták a marosvásárhelyi 

egyetem előtti állami oktatásban résztvevő diákok számára nyújtott érdemösztöndíjakat és 

teljesítmény-ösztöndíjakat a 2017-2018-as tanévre vonatkozóan. Az érdemösztöndíjak mértékét 50 

lej/hónap/diák összegben, a teljesítmény-ösztöndíjak mértékét pedig 500 lej/hónap/diák összegben 

határozták meg az általános és a középiskolákban.  
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Ismertetjük az érdemösztöndíjak és a teljesítmény-ösztöndíjak helyzetét a 2017-2018-as tanévre 

vonatkozóan:  

A 

TÁMOGATOT

T OKTATÁSI 

INTÉZMÉNY

EK SZÁMA 

I FÉLÉV 

LEJ 

ÖSSZESEN 

1.422.624 

II FÉLÉV 

LEJ 

ÖSSZES

EN 

1.479.627 

ÉRDEM-

ÖSZTÖNDÍJAK 

TELJESÍTMÉNY-

ÖSZTÖNDÍJAK 

ÉRDEM-

ÖSZTÖNDÍJAK 

TELJESÍTMÉNY-

ÖSZTÖNDÍJAK 

DIÁKLÉT

SZÁM 

LEJ 

ÖSSZES

EN 

DIÁKLÉ

TSZÁM 

LEJ 

ÖSSZE

SEN 

DIÁK

LÉTS

ZÁM 

LEJ 

ÖSSZESE

N 

DIÁK

LÉTS

ZÁM 

LEJ 

ÖSSZES

EN 

29 5.329 1.134.910 135 287.714 6.834 1.344.001 72 135.626 

A 2017-2018-AS TANÉVRE MEGÍTÉLT ÖSSZEG 2.902.251 LEJ 

 

Törvényes alap: 

- a 2017.04.06-ai 141-es marosvásárhelyi helyi tanácshatározat; 

- a 2018.02.15-ei 45-ös marosvásárhelyi helyi tanácshatározat; 

- az érdemösztöndíjak helyzete a 2016-2017-es tanévre; 

- az érdemösztöndíjak és teljesítmény-ösztöndíjak helyzete a 2017-2018-as tanévre.                                                        

Az iskolai orvosi rendelők tevékenysége. A marosvásárhelyi oktatási intézmények keretében 50 

iskolai orvosi rendelő működik, 1 egyetemi orvosi rendelő és 5 fogorvosi rendelő. 

 Ezeket a rendelőket kiszolgáló személyzetet a következők alkotják:  

 - 13 iskolaorvos, 

 - 1 koordináló orvos, 

 - 6 fogorvos, 

 - 49 orvosi asszisztens. 

 Az orvosi rendelők személyzetének és a tevékenységükben résztvevő intézmények hatásköreit 

a 5298/1668/2011 rendelet szabályozza, amely jóváhagyja az engedéllyel működő, akkreditált 

magán és állami oktatási intézmények diákjainak és kisiskolásainak egészségügyi felmérésére 

vonatkozó módszertant, az ingyenes orvosi ellátás biztosítását és az egészséges életmód 

promoválását. Az iskolai orvosi rendelők tevékenységének finanszírozását a helyi költségvetésből és 

az állami költségvetésből egyaránt biztosítják. Az állami költségvetésből biztosítják a személyzeti 

kiadásokat az orvosok, fogorvosok és orvosi asszisztensek fizetésére vonatkozóan, valamint a 
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rendelőknek a 653/2001 számú rendeletnek megfelelő (a 5298/2011. számú rendelettel módosítva és 

kiegészítve) felszereltségi szintjének biztosítására vonatkozó kiadásokat. 

A 162/2008 sürgősségi kormányrendelet szerint, amely a közegészségügyi minisztérium 

feladatainak és hatásköreinek átruházására vonatkozik a helyi közigazgatás felé, 21-es cikkely, a 

helyi közigazgatási hatóságok felelőssége fedezni az iskola előtti és iskolai oktatási egységek orvosi 

rendelőinek működéséhez és fenntartásához szükséges javakat és szolgáltatásokat érintő kiadásokat, 

valamint új orvosi rendelők létesítése a jogi személyiséggel rendelkező oktatási intézményekben, a 

helyi költségvetésből erre a célra előirányzott pénzösszegekkel. 

Az egyetemi oktatási intézményekben levő orvosi rendelők számára, ezek fenntartásához és 

működéséhez szükséges javakra és szolgáltatásokra vonatkozó kiadások tekintetében az összegeket 

azok az oktatási intézmények biztosítják, ahova tartoznak. 

A 2018-as év folyamán a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó orvosi rendelőkben a sürgősségi 

esetek bistosításához szükséges gyógyszerek értéke 65,.30,42 lej volt áfástól. Megkötötték a 

veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó szolgáltalási szerződést (begyűjtés, szállítás és 

megsemmisítés) – a szerződés értéke: 39.944,016 lej áfástól. A szerződés 9 hónapig volt érvényes. 

Ugyanakkor beszereztek fertőtlenítőszereket az orvosi rendelők számára 79.487,48 lej értékben 

áfástól. Vásároltak:  

• Folyékony fertőtlenítő szappant a kéz mosás általi higiéniai fertőtlenítéséhez;  

• Koncentrált fertőtlenítőszer a sebészeti/orvosi eszközök merítés általi fertőtlenítéséhez; 

• Koncentrált fertőtlenítőszer a fogorvosi eszközök merítés általi fertőtlenítéséhez; 

• Fertőtlenítőszer a kis munkafelületek és orvosi eszközök szórás általi gyors fertőtlenítéséhez; 

• Fertőtlenítőszer nagy felületek fertőtlenítésére és tisztítására; 

• Folyékony fertőtlenítő a kezek súrolás általi higiéniai fertőtlenítéséhez; 

- Orvosi típusnyomtatványokat vásároltak 5.977,37 lej értékben áfástól; 

- Megkötötték az „Orvosi rendelők felszerelése, eszközök, bútorzat, a Marosvásárhelyi Helyi 

Tanács ügykezelésébe tartozó oktatási intézményeknél” szerződést, 499.804,76 lej értékben áfástól. 

Eszerint az orvosi rendelőket felszerelték a következőkkel:  

• Tárolóasztal az eszköztár számára: 45 darab 

• Kanapé konzultációkhoz: 40 darab 

• Ajtós szekrény: 30 darab  

• Iratszekrény: 30 darab 

• Irodaszék: 112 darab 

• Személymérleg: 30 darab 

• Vérnyomásmérő: 52 darab 

• Sztetoszkóp: 48 darab 

• Hőmérő: 150 darab 

• Pulzoximéter gyerekeknek: 30 darab 
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• Pulzoximéter felnőtteknek: 40 darab 

• Fültükör: 51 darab 

• Szem chart: 40 darab 

• Ishihara síkok: 40 darab 

• Nyakmerevítő: 56 darab 

• Stadiométer: 40 darab 

• Metrikus szalag: 40 darab 

• Vesetálcák: 69 darab 

• Egyenes olló: 31 darab 

• Sín különböző anyagokból és különböző méretben: 190 darab 

• A vércukor-, a hemoglobin- és a koleszterolszint mérésére szolgáló készülék: 45 darab 

• A vércukorszint meghatározására szolgáló teszter: 200 doboz 

• A koleszterin-szint meghatározására szolgáló teszter: 75 doboz  

• A hemoglobin-értékmérő teszter: 90 doboz 

• Tesztelési tű: 300 doboz 

• Zseblámpa: 47 darab 

• Érszorító: 36 darab 

• Tál: 33 darab 

• Nyelvfogó csipesz: 41 darab. 

 

A fogorvosi rendelőket eszközökkel és anyagokkal szerelték fel: 

• Uniject szívófecskendő érzéstelenítéshez. 

• Egyszeri használatos atraumatikus tűk 

• Egyszeri használatos fecskendők 

• Egyszeri használatos tűk 

• Szikenyelek 

• Steril pengék szikékhez 

• Fogók felső és alsó foghúzáshoz 

• Kapocsfogó 

• Emelők 

• Tükrök és fogantyúk tükrökhöz 

• Csipeszek, szondák, fogászati spatulák 

• Nyálszívó kanülök 

• Vesetálak 

• Eszköztároló dobozok 

• Fogcsiszoló kellékek 

• Fogkefék professzionális fogmosáshoz 

• Egyszeri használatos konzultációs készletek akut hepatitis B és C betegeknek 

• Tárolók a fogorvosi rendelőkben használt eszközök fertőtlenítésére 

• Kettős kotróeszközök 
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• Fogpótlások 

• Alveoláris szemzők 

• Sebészeti olló 

• Mátrixok és mátrix-tartók, kör alakú mátrix, mátrix-tekercs 

• Acél vágók egyenes alkatrészhez 

• Gyémánt vágók ellenpont-alkatrészhez 

• Acél vágók ellenpont-alkatrészhez 

• Acél vágók turbinához 

• Gyémánt vágók turbinához 

• Beutelrock vágók 

• Csiszoló vágók könyök alkatrészhez 

• Csiszolófejek véglegesítéshez és fényezéshez, tágításhoz 

• Különböző típusú és méretű tűk endodontikus kezeléshez 

• Fényező gumik 

• Kis portál 

• Kefék vágók tisztításához 

• Pohártartók 

• Vedrecskék fedéllel 

• Égőfejek   

- Beszerzési fázisban van „A Marosvásárhelyi Helyi Tanács ügykezelésében levő oktatási 

intézmények keretében található fogorvosi rendelők felszerelése és korszerűsítése” projekt, amely 

értéke 600.000 lej áfástól. 
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VI. AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA. A KÖZSZOLGÁLATOK 

TEVÉKENYSÉGE 

 

Szociális gondozási közszolgálat 

A Szociális Gondozási Osztály magába foglalja a következő részlegeket: Szociális védelem, 

Speciális védelmi osztály Szociális Központ – éjjeli menedékhely, Rozmaring – nappali központ, 

Integrált Sürgősségi Diszpécserszolgálat, Romák megsegítésének osztálya, Szociális gondozás és 

logisztika.  

A Szociális Gondozási Közszolgálat révén, a 2018-as év folyamán a különféle társadalmi 

kategóriák részére a következő szolgáltatásokat nyújtották:  

- szociális segély (garantált minimális jövedelem) az utólag módosított és kiegészített 

416/2001-es törvény alapján:150 iratcsomó/hónap;  

-   szociális kantin a 208/1997-as törvény alapján;  

- temetkezési segély a szociális segélyre jogosultaknak a 416/2001-es, utólag módosított 

és kiegészített Törvény alapján;  

- családtámogatási járulék a 2001/277-es számú Törvény alapján;  

- havi járulék a 2 év alatti gyerekek nevelésére, a 3 év alatti (vagy 7 év alatti a 2007/448-

as számú Törvény alapján) fogyatékos gyerekek nevelésére, valamint beilleszkedési 

ösztönzés a111/2010-es S.K.R. alapján: 522 dosszié/év; 

- a hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek iskola előtti és iskolai oktatásban 

való részvételének ösztönzésére és az óvodáknak nyújtandó szociális jegyek nyújtási 

procedúrájára vonatkozó 2015/248-as számú törvény alapján  nyújtott nevelői 

stimuláns: 87 dosszié/év; 

- személyi gondozó vagy járulék a 2006/448-as Törvény alapján: közel 1.000 eset/hónap;  

- otthoni szociális szolgáltatások és anyagi segítség, nemkormányzati szervezetekkel 

együttműködve, az 1998/34-es számú Törvény értelmében: 13 alapítvány, 412 

haszonélvező/hó; 

- ingyenes városi közlekedés a fogyatékos személyeknek és kísérőiknek, tanulóknak, 

egyetemistáknak, forradalmároknak, háborús veteránoknak, politikailag 

meghurcoltaknak és deportáltaknak – közel 27703 haszonélvező/hónap;  

▪ a segítségre szoruló idős személyek lakásán biztosított közösségi szolgáltatások, a 

17/2000-es számú törvény értelmében: megközelítőleg 57 haszonélvező/hónap; 

▪ A  2016/5805/1305/1985-ös számú közös rendelet alapján, a családdal kötött, és a 

fogyatékkal élő kiskorúakra és iskolai tájékozódásra  vonatkozó szerződések monitorizálása és 

összeállítása– 284 haszonélvező/hónap; 

- orvosi-szociális juttatás a 87/2018-as számú helyi tanácsi határozatnak megfelelően - 

157 haszonélvező/hónap; 
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- a hajléktalan felnőttek és családok elszállásolása, egészségügyi ellátás, tanácsadás, 

segítség új személyi igazolványok kibocsátásához, munkahelykereséshez, valamint a 

családi környezetbe és a közösségbe való újra-beilleszkedéshez: 133 személy/;  

- a család és iskola elhagyásának megelőzése a Rozmaring Nappali Központon keresztül, 

ahol 109 társadalmi kirekesztés kockázatával elő családokból származó óvodásnak és 

iskolásnak (3 és 9 év között) biztosítanak szállítást, élelmet, oktatási és tanácsadási 

programot, úgy a gyerekek, mint a szülők részére;  

- a 2017-2018-as iskolai évben 68 család részesült a Tanácsadás és Támogatás Szülőknek 

és Gyerekeknek  Programban. Ebben az iskolai évben (2018-2019) 73 család fog 

részesülni a programban; 

- a központosított rendszerben szolgáltatott hőenergiával, gázzal, elektromos árammal 

vagy fával való fűtésre vonatkozó támogatás: 360 haszonélvező (5 hónapra). 

 

Egy közösség civilizációs szintjét a hátrányos helyzetű személyekkel való bánásmód tükrözi! 

 

Egy országban, amelyben lassan—lassan elvész az emberség, Marosvásárhely Polgármesteri 

Hivatala a Helyi Tanáccsal közösen prioritásként kezeli a segítségre szoruló emberek támogatását. 

Ily módon a 2018. szeptember 20-i 267-es számú helyi tanácsi határozaton keresztül  jóváhagytak 

egy 17 lej/ személy élelmiszerjuttatást, amelyet  hetente két alkalommal  nyújtottak olyan 

nyugdíjasoknak, amelyek  esetében az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1500 

lejt,  a 2017/846-os számú kormányrendeletnek megfelelően, a 2018.11.01-2019.11.01 közötti 

időszakra.   

Mit jelent ez? 

Azt jelenti, hogy egy nyugdíjas, amely eleget tesz a 2018.09.20/267-es számú helyi tanácsi 

határozatban megemlített törvényes feltételeknek, hetente két alkalommal teljes napi menüben 

részesült (17lej/személy). A feliratkozás 2018. november 21-én, szerdán  kezdődött a Mihai 

Eminescu Kulturális Központban, iratkozási program hétfőtől-péntekig, 9-12 óra között.  Az 

igénylőknek feliratkozáskor fel kellett mutatniuk  személyi igazolványukat és egy nyugdíjszelvényt, 

amely nem lehet régebbi a 2018. október 1-jei dátumnál.   

Részletek és bővebb tájékoztatás a programról, naponta kapható, 9-13 óra között, a 0365.430.859-es 

telefonszámon (Szociális Gondozási Közszolgálat). 

A 2009.02.26/96-os számú helyi tanácsi határozaton keresztül jóváhagyott „Gondoskodjunk 

nagyszüleinkről”  programon keresztül, heti két alkalommal biztosítottak meleg ebédet: 30 

haszonélvező/hónap; A program 2018. novemberétől folytatódik, a 2018.07.26/218-as és 

2018.09.20/267-es helyi tanácsi határozatok alapján, 2018. december 31-ig 2158  nyugdíjas 

iratkozott fel, a feliratkozások folytatódnak – január végéig a feliratkozási listán 6000 személy 

szerepelt; 
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▪ DIU sürgősségi hívások, a 2018-as évben,  10 hónap alatt  összesen 358.120 hívás 

érkezett, amelyből rendőrséghez 17.419 hívás, mentőszolgálathoz  81.939 hívás, ISU SMURD-hoz 

16.627 hívás, csendőrséghez 270 hívás, a többi hívás megindokolatlan. 

2018. februárjában megkapták a Működési Engedélyt az Idős Személyeket Segélyező Osztályra , 5 

éves időszakra, amely 2017.02.20-tól egészen 2022.02.20-ig érvényes.   

Megtették a szükséges lépéseket több helyi tanácsi határozat támogatására, a saját ROF vonatkozó 

törvényes előírásokkal való megfelelőségére, valamint a központ tevékenységének feljavítása 

érdekében, amint következik:  2018.05.30/137-es számú helyi tanácsi határozat,.08.28/165-ös számú 

helyi tanácsi határozat, 2018.10.25/288-as számú helyi tanácsi határozat.  A 2018.08.30/222-es 

számú helyi tanácsi határozat alapján jóváhagyták a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási 

Közszolgálat átszervezését jogi személyiséggel. A 2018.10.25/288-as számú helyi tanácsi határozat 

alapján jóváhagyták a Szociális Gondozási Igazgatóság Szervezési és Működési Szabályzatát.  A 

központ épületében elkezdték a javítási és belső munkálatokat (2018.11.08), az ingatlanjavításokra, 

a 2018-2021-es időszakra megkötött keretszerződés keretén belül, a jóváhagyott költségvetésnek 

megfelelően. Jelenleg folyamatban van két jármű beszerzése, szociális gondozók szállítására.  

Folyamatban lévő beszerzés javításokra és belső munkálatokra, Folyamatban lévő beszerzés 

javításokra és belső munkálatokra, a Dózsa György utca 9. szám alatt levő Igazgatóság szociális 

székhelyénél  elosztott új helyiségek esetében. Folytatták az együttműködést a Családon belüli 

erőszak megelőzésével és leküzdésével foglalkozó Központtal, az Alpha Transilvania Alapítvány 

keretén belüli súlyosan fogyatékos kiskorúaknak szánt Nappali Kitartási Központtal,   A 2018-as 

évben a Sociális Gondozási Központban 10000 átiratot iktattak. 5000 szociális ankétot készítettek és 

50000 személy fordult közvetlen a S.P.A.S.-hoz.  
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Bölcsődék igazgatósága 

A Marosvásárhelyi Bölcsődeigazgatóság egy adminisztratív részlegből és 6 bölcsődéből 

áll. A 2018-as évben átlagosan 319 gyerek/nap volt jelen (maximális létszám: 337). Ez 

növekedést jelent 2017-hoz képest, amikor a jelenlét átlaga 285 gyerek/nap volt.  

A Bölcsődeigazgatósághoz tartozik az az ingyenes tejport elosztó pont, amely 0-12 

hónapos gyerekeknek oszt ki tejet a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság listáinak 

megfelelően. Ily módon 51, 2 kg tejport, valamint 128 dobozt osztottak ki.  

2018-ban elkezdett eljárások sürgősen beszerezhető gyógyszerek, fogyóanyagok (mosópor, 

tisztítószerek), háztartási gépek, ágynemű, függőnyik és szőnyegek, bútorzat beszerzésére, 

riasztóberendezés beszerzésére a 3-as számú bölcsődébe, továbbá az összes bölcsődében 

rovartalanítottak, fertőtlenítettek és rágcsálóirtást végeztek. Projektek 2019-re: 

- az európai pénzalapok lehívásának elindítása a meglévő bölcsődék rehabilitációja és kibővítése 

érdekében, valamint ezek ellátása a szükséges hozzávalókkal; 

- egy hűtőrendszerrel ellátott haszonjármű beszerzése az élelmiszerek szállítása céljából; 

- a tulajdonban lévő gépkocsi hűtőrendszerrel való felszerelése; 

- a külső helyiség  játszótéri eszközökkel való felszerelése; 

- szükséges javítások a 6 bölcsődében; 

- a bölcsődék ellátása a szükséges leltárba vehető tárgyakkal és fogyóanyagokkal. 
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Jogi, logisztikai és tulajdonosi társulásokért felelős osztály 

 

1. Az ellenőrzési tevékenység, valamint a lakótársulásokkal való kapcsolattartás kapcsán az 

intézmény támogatta a lakótársulásokat céljaik elérésében, valamint kötelességeik teljesítésében, a 

törvényes kereteken belül.  

Komoly nyomatéka volt a szaktanácsadásnak és az útbaigazításnak a lakótársulások esetén a 

szervezési és működési szabályozások implementációjában, különösképpen azon 

szabályozások esetén, amely a közművességi költségek elosztására vonatkozik. 

A 2018-as évben 200 alkalommal vizsgáltak ki és oldottak meg olyan, a polgárok által 

jelzett eseteket, petíciókat, amelyek tárgya a lakótársulásokon belüli működési zavar, 

rendellenesség volt.  

A petíciók és a jelzések értékelése nyomán javaslatok és ajánlások születtek javító 

jelleggel. A hangsúly azon volt, hogy a lakótársulások vezetői, illetve a közmű-szolgáltatók 

tartsák be a törvényes előírásokat.  

 

 A lakótársulások tevékenységének segítése, útbaigazítása kapcsán számos újságcikk jelent 

meg a helyi sajtóban. Hasonlóképpen, a helyi médiában többször is tárgyalták a hőfelújítás 

speciális problémáit, az implementálás kérdését. Hogy megkönnyítsék a közérdekű 

információk elérését, az osztály aktualizálta a Polgármesteri Hivatal weboldalát, és a 

lakótársulásokhoz, illetve a hőfelújításhoz kötődő információkkal gazdagította azt. 
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A törvényes keretek kiegészítésében és javításában is részt vállaltunk, több esetben 

nyújtottunk be módosítási javaslatot a törvény alkalmazási normáinak kapcsán, a 

lakótársulások megszervezésére és működésére vonatkozóan, illetve a hőfelújítási munkák 

finanszírozásának szabályozása ügyében. Egyes javaslatok helyesnek bizonyultak, ezeket az 

illetékes központi hatóságok feljegyezték, és felhasználták a szóban forgó szabályozások 

módosítása érdekében. Ily módon javaslataink a közös tulajdon harmadik személy általi 

használatára vonatkozó szabályok módosításában konkretizálódtak, főképp a tetőtér-beépítés 

kapcsán. Javaslatokat tettünk a lakótársulások létesítésére, megszervezésére és működésére, 

valamint a kondommíniumok adminisztrálására vonatkozó Törvénytervezet kiegészítésére 

(amely helyettesíti majd a 230/2007-as törvényt), hogy fenntartsuk azon szabályozásokat, 

amelyek a helyi közigazgatás és a lakótársulások közti kapcsolatokat érinti. 

  

A tulajdonosi társulásokkal való találkozások megszervezése és az ezeken való részvétel, amelyek 

utólag az alábbiakban konkretizálódtak: a föld alatti konténerek elhelyezési és átadási procedúráinak 

véglegesítése, fedett parkolók, egyes ökológiai parkolók kialakítása,  fakivágások és 

koronaalakítások, játszóterek kialakítása és korszerűsítése, utcák/ gyalogos ösvények/tömbházak 

körüli területek aszfaltozása, stb. 

 2. A törvényes szabályozásoknak megfelelően, számos feladatkört teljesítettünk a tömbházak 

energetikai teljesítményének növelését célzó helyi program lebonyolításának és összehangolásának 

vonalán. 

 

Az ADR-hez benyújtottak 2 finanszírozási kérést, megközelítően 12.000.000 lej értékben, a 

Regionális Operációs Program 2014-2020 vonalon/ 3-as prioritási tengely/ Befektetési prioritás 3.1 

– Az energetikai hatékonyság támogatása, az energia intelligens ügykezelése és az energia megújuló 

forrásokból való hasznosítása közinfrastruktúrákban, elsősorban középületekben és a lakások 

szektorában/ A művelet  - Lakónegyedi épületek, 13 tömbházra vonatkozóan, amelyekre a 2019-es 

év folyamán megkötik a finanszírozási szerződéseket, ez év tavaszán pedig elkezdik a kivitelezési 

munkálatokat. Ugyanakkor véglegesítés alatt állnak a kivitelezési munkálatok szerződéskötési 

eljárásai, a 2019-es évben, a POR 2014-2020-on keresztül (társfinanszírozás európai alapokból) – 

3.1-es prioritási tengely, 13 lakótömbház esetében (2 szakasz).  A tulajdonosi társulások 

társfinanszírozása ebben a programban 25%, 60% európai alapokból való társfinanszírozás, a helyi 

költségvetésből történő társfinanszírozás pedig 15%-ot tesz ki.   Az illető tömbházakra vonatkozó 

finanszírozási kérések végső felértékelési fázisban vannak a Központi ADR-nél, a finanszírozási 

szerződéseket pedig remélhetőleg 2018-ban aláírják.  A munkálatok elkezdésére 2019 tavaszán 

kerül sor. Elindították a beszerzési eljárásokat a lakótömbházak manzárdosítását célzó kivitelezési 

munkálatokra, következik, hogy a 2019-es év folyamán véglegesítsék ezen eljárásokat. Ugyanakkor 

tervezési szerződést kötöttek 28 tömbházra, a hőszigetelési programba való belefoglalásuk  céljából, 

ellenállósági műszaki véleményezési szerződések megkötése a versenytárgyalási procedúrák 

véglegesítése céljából, 12 tömbház manzárdosítására, amelyek esetében a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal a hőszigetelési munkálatok költségeinek egy részét átvette a tulajdonosi 

társulásoktól,  az intervenciós munkálatok véleményezési dokumentációja szintézisének 

összeállítási/időszerűsítési szerződései, 35 lakótömbházra vonatkozóan.   
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Megtették a szükséges lépéseket a hőszigetelési kormányprogram újraindítása érdekében (2009/18-

as számú sürgősségi kormányrendelet), a szakminisztérium képviselőivel való találkozásokon 

keresztül, ahol a tulajdonosok hozzájárulása 10% (HCL nr.385/2018/385-ös számú helyi tanácsi 

határozat)), a jelenlegi 25%-kal szemben, európai alapokon keresztül.  Több olyan helyi tanácsi 

határozatot kezdeményeztek és támogattak, amelyek hőszigetelési illeték bevezetését célozzák, több 

lakótömbházra vonatkozóan, műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyása, több befektetési célkitűzés 

esetében (hőszigetelés, lakótömbházak manzárdosítása).  

Procedurális iratok megszerkesztése (válasziratok) és tárgyalásokon való részvétel, részvétel a 

tulajdonosi társulásokkal való pereken, amelyek célja egyes olyan adminisztratív iratok 

érvénytelenítése, amelyek a hőszigetelési illeték bevezetését célozzák, több lakótömbház esetében.   

Ahogyan az a fő feladatok és irányok felvázolásából kitűnik, a lakótársulások támogatását, 

ellenőrzését és útbaigazítását, valamint a lakótömbök hőfelújítását az igényességnek rendelték alá, 

nevezetesen, hogy teljességgel biztosítani tudják a törvényességet és az összes tevékenység 

konformitását, hogy megfeleljenek az állandó önfejlesztés igényeinek a helyi közigazgatás 

közhivatalnoki funkcióiban. Ilyen értelemben azok, akik ebben az ügyben kaptak feladatokat, egyre 

jobban kell, hogy teljesítsenek, és szakmai teljesítményükkel valóban a polgárok segítségére kell 

lenniük. 

 

Városi közszolgáltatási osztály (SPUM)  

A szakosztály tevékeny szerepet vállalt a város jelentős kulturális eseményeinek 

megszervezésében, valamint más események során, amelyeket 2018-ban a Középkori Várban, 

a Ligetben, a Mihai Eminescu Művelődési Központban, a Rózsák terén, a Nyári Színházban, a 

Művész Moziban, valamint a Somostetőn rendeztek:  szabadtéri és nem konvencionális 

színházi előadások, koncertek, művészi jellegű előadások szabad téren és bent, kollokviumok, 

konferenciák, festészeti és képzőművészeti kiállítások, művészeti-kulturális témájú 

szemináriumok, filmfesztiválok és gálák, interkulturális és interetnikai jellegű tevékenységek 

és események, néprajzi- és folklórfesztiválok, kézműves vásárok, összetett tevékenységek 

gyerekek részére, könyv- és lapbemutatók, találkozók kulturális személyiségekkel; 

egyesületek, szervezetek és magáncégek által  

A SPUM biztosította a szükséges infrastruktúrát: villamossági segítségnyújtás, hangosítási és 

audio-video rendszerek, ideiglenes víz- és csatornaberendezések, elektromos berendezések, 

videoközvetítések és kereskedelmi ügynökök,  gépkocsikat és gépeket szállító eszközök, kerítések, 

házikók, konténerek, öko wc-k, sátrak, ernyők, asztalok, székek, melegítőberendezések stb.   

A Középkori Vár, Nyári Kert, Somostető, Művész Mozi és SPUM-hoz tartozó többi létesítmény 

általános működéséhez a funkcionális kedvezmények elengedhetetlenül szükségesek.  Ezek 2018-

ban, a következőkből álltak:  

A Várban, Ligetben, Somostetőn, Központban és más helyszíneken (Marosvásárhelyi Napok, 

Borfesztivál, Karácsonyi Vásár) lebonyolított nagyszabású eseményekhez kialakította és biztosította 

a logisztikát.  

Különös figyelmet szentelt a turisztikai, kulturális és kikapcsolódási helyeknek: Vár – biztosította a 

Házasságkötő Terem, a külső helyiség és a többi épület működéséhez szükséges munkálatokat és 

felszereléseket. 
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  Gyerekek korcsolyapályája (korcsolyapálya, házikók, pihenő- és közélelmezési övezetek) a 

Ligetben, karbantartási munkálatok a gyerekparkokban – új játékelemek, új felületek 

gumijárólapokkal, fapadlózattal és füvesített járólapokkal, parkoknak szánt bútorzat, Tudor negyedi 

korcsolyapálya; sportpályák. 

A SPUM beszerzéseket valósított meg, úgy saját osztályán belül, mint a Polgármesteri Hivatal 

többi funkcionális osztálya számára, összeállított 101 önkezelésben lévő szerződést és 15 szerződést 

tanácsadó cégen keresztül. 

 

2018. SZEPTEMBER 1-TŐL A SZERELMESEK A MAROSVÁSÁRHELYI VÁRBAN 

MONDJÁK KI A BOLDOGÍTÓ IGENT  

 

 2018. szeptemberétől kezdődően, a Marosvásárhelyi  Középkori Vár egy épülete ad otthont az új 

Házasságkötő Teremnek. Az épületet úgy rendezték be és díszítették fel, mint egy fejedelmi palotát, 

az egyazon időben házasságot kötő babonás menyasszonyokra való tekintettel pedig két különböző 

bejáratot alakítottak ki.   

 

Pompásan feldíszített középkori épület - az új marosvásárhelyi Házasságkötő Terem  

 

A helyszín ahol egész generációk mondtak igent az anyakönyvvezető előtt, szeptember 1-től 

megváltozott. A házasságok az új székhely királyi légkörében köttetnek, amelyet a 

Marosvásárhelyi Középkori Várban rendeztek be. A munkálatok más rendeltetést biztosítottak 

azon épületnek, amelyben 2018. szeptemberétől a Házasságkötő Terem működik. A nagyrészt 

aranyszínű, 12 darab pazar gyertyatartóval, bútorzattal és felújított díszítőelemekkel felszerelt új 

Marosvásárhelyi Házasságkötő Terem Erdély legérdekesebb helyszíneinek sorába emelkedett, 

ahol a szerelmesek összekötik életüket.  A Házasságkötő Terem 3 fő helyiségre van osztva, egy 

bejárati folyosóval, ahol kialakítottak egy diszkrét helyiséget, amelyben a menyasszonyok rendbe 

hozhatják sminkjüket, továbbá rendelkezik két ceremóniateremmel, és egy teremmel, ahol a 

vendégek gratulálhatnak a jegyeseknek. Az új Házasságkötő Terem egy hagyományt is őriz, eszerint 

két bejáratot alakítottak ki, hogy a menyasszonyok ne találkozhassanak, egyet a Vártemplom felöl, 

egyet pedig a Vársétány irányába. Az önkormányzat kihirdette, hogy a házasságkötés 

ceremóniájának összes mozzanatát végigkövethetik a helyiségben tartózkodó meghívottak, a 

stratégiailag felszerelt két nagy kivetítő segítségével.  Az új teremben, az első házasságkötésre 2018. 

szeptember 1-jén került sor. 
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KUTURÁLIS- ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK: SOMOSTETŐ, LIGET, NYÁRI KERT, 

KÖZPONT 

2018 VÁR SOMOSTETŐ LIGET 
NYÁRI 

KERT 

KÖZPON

T 

Január Festészeti és 

képzőművészeti 

kiállítások  Esküvői 

vásár– (Mercur 

Egyesület) 

 Gyerekek 

korcsolyapályáj

a  

  

Február Festészeti kiállítás  Kis   
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 jégkorongozók 

kupája  

Március Tojásfestő verseny 

Könyvbemutató –

Sahaja RO Egyesület 

Handmade 

tevékenységek 

vására–Divers 

Egyesület 

Festészeti és 

képzőművészeti 

kiállítások 

Nevelő jellegű 

tevékenységek 

gyerekeknek 

és fiataloknak 

– Értékek 

iskolája  

   

Április Maros Half maraton 

2018 –Maros Runners 

Egyesület   

Tavaszi retroparádé 

2018 – Classic Car 

Maros Klub Orvosi 

Szimpozion  – dr. 

Ghitescu Ioana 

Nyári idény 

megnyitója  

Kerékpárverse

ny–Master 

Ski&Bike SK 

 

 Szabadtéri 

filmek– 

Marcom 

fantastic 

 

Május MAROSVÁSÁRHEL

YI  NAPOK 

Fényfesztivál – 

Románia cserkészei  

Piknik– Mercur 

Egyesület 

Magyar Egyetemista 

Napok  

Fogyatékkal élő 

fiatalok minikoncertje 

(amfiteátrum)- 

Diakónia Alapítvány  

Borvásár –

WINEBOX KT 

Múzeumok Európai 

Éjszakája  

 Várvásár 

Gyerektevékenységek

- Aventure life 

Egyesület 

A Marosvásárhelyi 

Iskola Előtti Oktatás 

Napja–16-os számú 

Sport az 

egészségért– S 

Hiza -Do 

 

Színházi 

előadás–

Reghinatorii 

csapat 

 

Sportnapok -

Stefánia 

Óvoda 

Természet 

Mozgás, 

Tájékozódás –

Orienter 

Marosvásárhel

y SK 

 

A fiatalság 

futóversenye- 

Megyei 

Sportigazgatós

MAROSVÁSÁ

RHELYI 

NAPOK 

Szabadtéri 

filmek– 

Marcom 

fantastic 

 

Ballagás –

Gheorhge 

Marinescu 

Líceum 

MAROS

VÁSÁRH

ELYI 

NAPOK 

Kézműve

s vásár  
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Óvoda 

Zenei előadás 

Mezítláb a fűben  - 

JCI 

Regionális verseny  – 

Gyermekparadicsom 

óvoda  

ág  

 

Marosvásárhel

yi maraton  

Mouvie Night 

(amfiteátrum) 

 

Június Gyermeknap 

szülőkkel együtt–

Adventure Life 

Folk Egyesület  

Ballagási ünnepség.  

Petru Maior Egyetem 

RC test Drive – 

Tesztdrive - 

Rádióvezérlésű 

autómodellek - UCS 

Tudományos  

ülésszak –  Gedeon 

Richter 

Könnyűzenei és 

népdalkoncert 

(amfiteátrum) – CJM 

Népművészeti Iskola  

Jazz a Várban 

Fitnesz 

fesztivál – 

Román 

Kulturista 

Szövetség  

Krossz -UMF 

BIKE DEYS 

Cross – 

Epilepsy 

Chalenge 

A 

Börtönigazgató

ság 

személyzetének 

Napja  – 

Marosvásárhel

yi Börtön 

 

Egy sportnap–

Hifa Egyesület  

Reklámfaló

k 

éjszakája–

Infinite 

Grua KFT 

 

Gyermekna

p – 

DGASPC 

 

Július Jazz a Várban 

Ballagás  – 

Marosvásárhelyi 

Helyőrség Kiállítások 

Nemzeti Himnusz 

Napja – Népdal 

Piknik a Várban – 

gyerektevékenységek 

– Új Generáció Nyári 

Egyetem tanulóknak 

Keresztény Központ  

– Marosvásárhelyi 

Egyetemisták Ligája  

Nyári tábor 

népszerűsítése  

–Buckner 

Alapítvány  

 

Pedálozunk és 

szaladunk – 

Runners 

Egyesület 

Maros-

vásárhely 

 

Futóverseny– 

Outward 

Bound 

Románia 

ISU-ISU 

professzionális 

verseny megyei 

szakasza  

Miorita 

Nemzetköz

i 

Folklórfesz

tivál  

 

 

Augusztus 

Jazz a Várban 

Bemutatóverseny – 

Íjászat –

Román Íjász 

Magyar 

Kultúra Napja 
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Rádióvezérlésű 

autómodellek– UCS 

Marosvásárhely 

Trio Rosenberg –

Harmonia Cordis 

Egyesület 

Haditengerészet 

Fúvószenekara 

Román Nyelv Napja, 

Stefan Hrusca-

koncert 

Mezítláb a fűben - 

JCI 

Séta a szoptatásért 

(Szoptatás Világhete) 

-– Védem 

Simfest 

Festészeti és 

képzőművészeti 

kiállítás - bemutató 

Jazz 

Szövetség  

Kozmetikai 

cikkek 

népszerűsítése  

– Avon RO 

 

XTERRA 

Románia – 

ACS Master 

Ski&Bike 

Szeptember  Simfest 

City Food Karaván–

Mercur Egyesület 

Középkori Fesztivál 

Budapesti Opera 

Flacara Kör 

ReART Fesztivál –

SmartStudent 

Egyesület 

Non Violenta 

Konferencia–

Egészség és Remény 

Egyesület 

Sportbemutató – 

torna– Podar Mihaela 

Gyerek-

futóverseny 

ASCOTID 

Fitnesz-

bemutató – 18 

Gym 

 

Tűzoltó-

futóverseny– 

ISU Horea 

 

Lufik 

szétosztása 

gyerekeknek–

Alex és Deni 

KT 

 

Sport-

bemutató -  

torna – Podar 

Mihaela 

 

Magyar 

Kultúra Napja  

Dracula Dog 

Show 

 

 

A város 

kupája –

Ökölvívás

RingBox 

Sportklub 

 

100% 

Reloaded – 

Kulturális 

Minisztériu

m  
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Október Borfesztivál 

Várvásár –Mercur 

Egyesület 

Őszi Retroparádé–

Classic Car club Ms 

Egyesület  

100 év romániai 

építészet  – Romániai 

Építészek 

Egyesületének 

Marosvásárhelyi 

Fiókja  Kiállítás 

Szeminárium a 

házasságról  –Balázs 

E. pszichológus  

A cserkész év 

megnyitója 

Centenáriumi Ünnep  

– Kultúráért Erdélyi 

Egyesület: 

Kiállítások, 100 év 

divat, előadások, 

tudományos 

ülésszakok  stb. 

Műhely pároknak – 

Positum MS 

Pszichoterápia 

Központ  

Könyvbemutató – 

Calin Pintea 

Bolyai Alkotótábor   

Magyar Tudományos- 

Műszaki Egyesület 

Fittest – Gross 

Fit Maros-

vásárhely 

Borfesztivál  Borfeszti

vál  

Kézműve

s vásár   

 

November Bolyai Alkotótábor 

Magyar Tudományos- 

Műszaki Egyesület  

Konferencia – UCS 

Marosvásárhely 

Kiállítás– Radio 

România  

90 

Cukorbetegek 

Világnapja  - 
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ASCOTID 

December Kiállítás– Radio 

Romania 90 

Télapó gyerekeknek–

Divers Egyesület – 

Munkaműhely 

gyerekeknek  

- MS Közösség 

Alapítvány Ülésszak 

oktatókkal –

Marosvásárhelyi 

Pedagógusház   

Karácsonyi előadás 

gyerekekkel –JCI 

Egyesület Karácsonyi 

Vásár  

 Gyerekek 

Korcsolyapályá

ja  - Liget és 

Gyémánt park  

 Karácson

yi vásár 

 

A MŰVÉSZ MOZI 2018-as ÉVI TEVÉKENYSÉGE (filmvetítések, koncertek 

filmfesztiválok) 

 

 
IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZERVEZŐ 

február 19. MOVIE NIGHT 

EGYETEMISTÁK 

LIGÁJA ÉS MŰVÉSZ 

MOZI 

február 24. SPECIÁLIS FARSANGI  PROGRAM  
SPUM ÉS MŰVÉSZ 

MOZI 

febr. 28 – 

március 4. 
MAGYAR FILMNAPOK 

K’ARTE KULTURÁLIS 

EGYESÜLET ÉS SPUM 

márc. 1 és 8. 
INGYENES FILMVETÍTÉSEK HÖLGYEKNEK 

ÉS ASSZONYOKNAK  

MVH. 

POLGÁRMESTERI 

HIVATALA ÉS S.P.U.M. 

március 7. MOVIE NIGHT 

EGYETEMISTÁK 

LIGÁJA ÉS MŰVÉSZ 

MOZI 

március 17. 
FILMVETÍTÉSEK  DOWN SZINDRÓMÁS 

GYEREKEKNEK  

DOWN 

MAROSVÁSÁRHELY 

EGYESÜLET ÉS 

MŰVÉSZ  MOZI 

március 22. FILMVETÍTÉSEK  ÁRVA  GYEREKEKNEK  
CARITAS EGYESÜLET 

ÉS MŰVÉSZ  MOZI 
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MOZICINEMA ARTA 

március 26–

30.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS  

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK  

március 26–

30.  

„FRANCOFONIA” – FRANCIA FILMEK 

VETÍTÉSE KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA  

MAROS MEGYEI 

FŐTANFELÜGYELŐSÉG 

ÉS MŰVÉSZ MOZI  

március 28–

29.  

„FILMELE BUNE SE CUNOSC DIN SCOALA” – 

FILMVETÍTÉSEK TANULÓK SZÁMÁRA , EZT 

KÖVETŐEN MEGBESZÉLÉSEK EGYES 

FILMKRITIKUSOK JELENLÉTÉBEN   

MACONDO 

KULTURÁLIS 

EGYESÜLET SI 

MŰVÉSZ MOZI 

április  23–

27.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS  

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

május 2–4.  
„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

május 14–

18.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

május 21–

25.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

május 26–

június 17.  

INGYENES FILMVETĺTÉSEK −  „BRITISH 

DOCUMENTARY” –  DĺJAZOTT BRIT 

DOKUMENTUMFILMEK  

K’ARTE KULTURÁLIS 

EGYESÜLET ÉS SPUM 

május 29–

június 1.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

június 11–

15.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

Augusztus 

27–

szeptember 

2.  

„SIMFEST” HELYI TELEVÍZIÓK 

FESZTIVÁLJA  – a romániai helyi televíziók 

támogatásával készült filmek vetítése  

SIMFEST EGYESÜLET 

ÉS MAROSVÁSÁRHELY 

MUNICĺPIUM 

POLGÁRMESTERI 

HIVATALA  

Október 11. 
ROMÁNIÁÉRT  FILMGÁLA ELŐADÁSAI – a 

rendező és a színészek részvételével 

MARCOM FANTASTIC 

KFT, DACRON ÉS SPUM 

Október 22– 

26. 

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

Október 29–

november 2. 

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

November 

17. 

„MOROMETII 2” FILMGÁLA ELŐADÁSAI – a 

rendező és a színészek részvételével 

MARCOM FANTASTIC 

KFT, TRANSILVANIA 

FILM  ÉS SPUM 

November 

22.  

„COBORAM LA PRIMA” FILMGÁLA 

ELŐADÁSAI – a rendező és a színészek 

részvételével 

MARCOM FANTASTIC 

KFT, TRANSILVANIA 

FILM  ÉS SPUM 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

131 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

December 5.  
„PUP-O, MA!” FILMGÁLA ELŐADÁSAI – a 

rendező és a színészek részvételével  

MARCOM FANTASTIC 

KFT, VIDEOMIX ÉS 

SPUM 

December 

17–21.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

 

 

A MŰVÉSZ MOZI 2018-AS ÉVI TEVÉKENYSÉGE (kulturális tevékenységek, kiállítások, 

szemináriumok, könyvbemutatók) 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZERVEZŐ 

január 27.  
TUDOMÁNYOS KÖZLÉSEK ÜLÉSSZAK– 

CUKORBETEGSÉG  
ASCOTID - MAROS 

február 17.  
A PETRU MAIOR EGYETEMISTÁINAK 

FESZTIVÁLJA  

PETRU MAIOR 

EGYETEM 

március 17.  
TUDOMÁNYOS KÖZLÉSEK ÜLÉSSZAK 

DOWN SZINDRÓMA TÉMÁVAL  

 DOWN EGYESÜLET 

MAROSVÁSÁRHELY 

március 20.  
GRIGORE CARTIANU – KÖNYVBEMUTATÓ  

– „MISTERELE REVOLUTIEI DIN 1989” 
GRIGORE CARTIANU 

június 1.  DÍJKIOSZTÓ GÁLA SACURA SPORTKLUB 

június 12.  
A MAROSVÁSÁRHELYI  ROMÁN ORTODOX  

ESPERESSÉG TAVASZI KONFERENCIÁJA  

MAROSVÁSÁRHELYI  

ROMÁN ORTODOX  

ESPERESSÉG 

augusztus 

27– 

szeptember 

2. 

A HELYI TELEVÍZIÓK SIMFEST 

FESZTIVÁLJA  

SIMFEST EGYESÜLET ÉS 

MAROSVÁSÁRHELY 

POLGÁRMESTERI 

HIVATALA   

augusztus 

27– 

szeptember 

2.  

FOTÓKIÁLLÍTÁS  

SZIMFESZT EGYESÜLET 

ÉS MAROSVÁSÁRHELY 

POLGÁRMESTERI 

HIVATALA   

október 18. 
A MAROSVÁSÁRHELYI  ROMÁN ORTODOX  

ESPERESSÉG  ŐSZI KONFERENCIÁJA  

MAROSVÁSÁRHELYI  

ROMÁN ORTODOX  

ESPERESSÉG  

november 

17. 
UNIFEST FESZTIVÁL 

TUDOMÁNYOS-

KULTURÁLIS EGYETEM  

 

A nyári kertben….. 

A legnagyobb szabadtéri 3D-s mozit Marosvásárhelyen nyitották meg 2018-ban.  

A Bosszúállók amerikai művészfilm vetítése alkalmával avatták fel a legnagyobb romániai 

szabadtéri 3 D-s mozit.  A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal meghívására 1500 személy 
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válaszolt, akiknek lehetőségük nyílt egy kedvelt amerikai művészfilm megtekintésére. Májustól 

kezdődően, az időjárás függvényében  a marosvásárhelyieknek lehetőségük nyílik, a legújabb 

művészfilmek megtekintésére a marosvásárhelyi Nyári Kertben, mindezt a lehető legkellemesebb 

körülmények között tehetik meg.  

 
 

A Maros Sport- és Szabadidőközpont igazgatósága 

 

I. Aszfaltozott autóút  - 2421 m² şi 123 új parkolóhely, füves burkolólapokkal. 

Hozzávetőleg 60 facsemetét ültettek ennek az övezetnek az újjárendezése során. A Csónakos utcai 

parkolót, a Maros felőlit korszerűsítették, itt 92 parkolóhelyet füves burkolólapokkal szegélyeztek, a 

gépkocsi- bejárókat kettős, T alakú burkolólapokkal látták el. A gyaloghíd melletti parkolóban 

kicserélték az utcai világítóoszlopokat és lámpákat (a legújabb gyártásúakkal), egészen a Csónakos 

utcai kijáratig.   

II.Sportpályák karbantartása – a minifoci pályákon karbantartási munkálatokat végeztek – 

gereblyézés, a 62 x 42 méteres, szintetikus szőnyegfelületet gumigranulátumokkal való feltöltése – a 

műfüves és az Old Boys pályán. Karbantartási munkálatokat végeztek a sportpályák bekerítése, 

valamint a hálók kicserélése céljából. Az éjszakai világítási rendszerben reflektorokat, lámpákat 

cseréltek. A sportolók öltözőit higienizálták, kifestették, a bútorzatot (szekrényeket, padokat) 

megjavították, a mosdók berendezését megjavították, egyes esetekben kicserélték, hasonlóképpen az 

elektromos és hőberendezéseket is megjavították.   

 

III. Javítási és automatizálási munkálatok a CASM bejáratainál 

Célkitűzések: 

- a díjbeszedő-rendszer korszerűsítése 

- a forgalom gördülékenységének biztosítása 

- a bevételek valós idejű kezelése, valamint a csalások lehetséges kiküszöbölése 

- a látogatók számának elemzése különböző övezetekben, valamint a jövőbeni látogatók 

számának becslése 

IV.Karbantartási, javítási és szépítési munkálatok a gyerekek úszómedencéjénél és 

csúszdáinál, pontosabban csempézés, padlócsempe lerakása, festés, valamint az 1,20 méteres 

medence csúszdáját vízzel ellátó rendszer, továbbá zuhanyozók javítása. Az 5A+5B típusú, 

csúszdával ellátott medence területe 3.570 m², és két, egyenként 70 cm mélységű medencéből 
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áll, amelyet egy beton-platform választ el, itt van a csúszdákra a feljárat. A medencét 

körülveszi a lábmosó, és egy túlfolyó csatornán át közlekedik a medencével.  Ezt 6 

zuhanyozóval látták el, a medence akril-gyanta alapú festékkel, illetve vízfestékkel festett 

beton. Az itt nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és a célok elérése érdekében, a 

medence vízminősége romlása, valamint egyes balesetek (sérülések) elkerülése érdekében – a 

repedések miatt – szükség volt egyes medence –javítási munkálatokra.  A medencék aljának 

teljes területén, valamint a falaknál javításokat végeztek, és egy kék színű poliuretán réteget 

helyeztek el. 

A fürdőmedencék övezetét egy új elektronikus kijelzővel felszerelt (dátum, óra, hőmérséklet) 

pannóval, továbbá kerti bútorokkal látták el – napozóágyakkal, baldachinokkal, ládákkal, 

libikókákkal és kerti pavilonnal.  

Az evezők medencéjében a partokat mintegy 560 négyzetméternyi felületen megerősítették, a 

medence alját kitakarították, megszabadították a levelektől, gallyaktól és más, a medence kiürítése 

folytán származó hulladéktól.  

V.Szabadidős fitneszpálya kiterjesztése. A Fitneszpálya fémrudakból készült, 100 négyzetméternyi 

felületen, gumiborítással ellátva és kerékpár – tárolóval felszerelve.  Itt fejti ki szabadidős-

rekreációs tevékenységét egyidőben 20-30 személy. 

VI.Fedett Olimpiai Uszoda (Presszosztatikus) . 2018 augusztusában az Olimpiai Uszodát bezárták, 

az éves műszaki revízió munkálatai alatt. Ebben az időszakban újrafestették a medence alját és 

falait, felújítást és javításokat hajtottak végre a hőlégbefúvón, a medence vízmelegítő berendezésén 

(4, egyenként 125 kw-os hőközpontot szereztek be), a vízszűrő- szennyvíztisztító- és 

visszaáramoltató rendszeren, illetve a zuhanyozóknál, mosdóknál. Két konténerrel, valamint 

bútorokkal egészítették ki a közönségnek szánt öltözőket. A medence bejáratánál egy ponyvatetőt 

helyeztek el a látogatók számára. A lábmosóba egy leszerelhető padlót építettek be 64 méter 

hosszúságban (32 méter a medence mindkét hossza mentén), amelyet a játékvezetők használnak a 

versenyek ideje alatt. A nézők számára az ülőhelyeket 5 tribünnel bővítették, és kerékpár-tárolókat 

is elhelyeztek. A világítást nagyobb teljesítményű lámpákkal javították fel. 8 hajszárítót szereztek be 

a kezdő programban szereplő gyerekek részére.   

VII. Mircea Birău Fedett Uszoda: Javítási munkálatokat végeztek a hangosbemondó (erősítő 

rendszer) felszerelésén, módosították a díjbeszedő és beléptető rendszert, a kijáratnál történő 

befizetéssel. Javításokat végeztek a szaunáknál, gőzkabinoknál (TYLO), hogy kielégíthessék a 

látogató közönség igényeit. Két helyen kicserélték a kapcsolótáblákat a környezeti megvilágítás 

rendszerében.  

VII. Gumiburkolattal ellátott és kerítéssel bevont játszópark (két új komplexum). A fitneszpálya 

közvetlen közelében, az old-boys minifoci pálya mögött helyezkedik el. A játszópark 454 m²-nyi 

teljes területét gumiburkolattal vontak be, többszínű, 1 m magas kerítéssel vontuk be a 

hozzávetőleg 100 folyóméter kerületen. A játszóparkot 16 rúgóra helyezett figurával, 8 csúszdával, 

4 billenő-hintával, 2 mászkálóval és 6 paddal látták el, egy kellemes hangulatú szabadidős 

környezetben.  

VIII. Gyerekjátszóterek karbantartása és előkészítése, ahol szükséges volt a képzelőerőt, a jó 

társas kapcsolatokat, a fizikai és koordinációs képességeket fejlesztő környezet kialakítása. Ennek 

harmonikusan be kell illeszkednie a városi összképbe, és jó relaxációs helynek kell válnia a 
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gyerekeket elkísérő felnőttek körében is. Az összes gyerekeknek szánt játékelemet az európai 

szabványok szerint készítették. 

Az összefüggő játékrendszer fő elemei 14, a betonba erősített acél-kockából állnak, a 

következőképpen: standard kocka, rácsos típusú mászóka egységek, pókháló típusú mászóka 

egységek, felüljáró,  felüljáró, csúszdák . A csúszdák formájuk szerint 5 félék, és  üvegszállal 

erősített poliészter gyantából készültek, különféle színekre festve, és ellenállóak kell, hogy 

legyenek a súrlódással és az UV-sugárzásokkal szemben: hullámos, egyenes, görbe alakú, spirál 

alakú, valamint tubuláris, 360 fokos csúszdák.            

A csúszdák karbantartásának köszönhetően a csúszófelületen a gyerekek biztonságban vannak, és 

körös-körül pedig legkevesebb 1,5 méternyi széles biztonsági és intervenciós felület található, 

amelyet 50 mm vastag épp erre a célra elkészített gumiszőnyeg takar.  E gumiszőnyeg szerepe 

elnyelni az esés (ütődés) erejét, és korlátozni a sérülés veszélyeit.  

Munkálatokat végeztek a játszópark bejáratánál is, ezen belül az ösvények burkolata esetében, 

beleértve a rázónyomásos készelemeket és az 50x50 cm-es méretű színes gumiszőnyegeket a 

megsérült felületeken. 

A járópallóknál és a 14 kockánál a padlót újrafestették. Ez utóbbi lucfenyő- lemezből (4,8 cm 

vastag és 10-15 cm széles) készült. A karbantartási és felújítási munkálatokat saját költségvetésből 

fedezték. 

 

IX.Karbantartási és javítási munkálatok a szennyvíztisztító berendezésnél 

A nyers (kezetlen) vízből (a Maros folyó vize) mintavétel történik. Itt mindén idényben 

előkészítjük az ivóvíz-előállító berendezéseket. Ebben az évben kicseréltük a kvarchomokot (42 

tonna) a 4 szűrőből, és 100 új szívókával helyettesítjük a régieket a jobb minőségű ivóvíz elérése 

érdekében, a Maros Sport- és Szabadidő Központ medencéi részére. A munkálatokat saját 

költségvetésű forrásokból finanszírozzák. 

 

X.Zöldövezetek alakítása, karbantartása  – A medencék melletti gyepszőnyegek esetében egész év 

alatt levegőztető, fertilizáló műveleteket végeztek évi 3 alkalommal, továbbá kaszáltak, vetőmagot 

helyeztek el és öntözték a felületet. Díszfákat és cserjéket, évelő és kétéves növényeket ültettek 

(kb. 100 db.) a sétányon elhelyezett kerti bútorokba, a medencék körül. Növény-egészségügyi 

kezeléseket végeztek a betegségek és kártevők ellen. A hideg idényben koronaigazítási és 

fakivágási munkálatokat eszközöltek, továbbá összegyűjtötték és elszállították a leveleket. A 2018-

as évben 200.000 látogatót jegyeztek fel. 

 

Üvegházak, parkok és zöldövezetek igazgatósága 

                  

A következő mennyiségű ültetési anyag került elültetésre: 

- évelő növények –   128.141 db. 

- kétévi növények –   27.300 db. 

- évelő növények - 4.127 db. 

- Canna  indica – 4.455  db. 

- különféle díszfák –  767 db. 
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- díszcserjék – 3.836 db. 

- gyantás növények – 1.321 db. 

- dekoratív jellegű cserepes növények – 5.198 cserép; 

- vágott virág  –  8.712  szál; 

                 Újra működésbe hoztak 3 melegágyat, amelyekben az alábbi mennyiségű zöldséget 

állítottak elő:  

-  paradicsom – 5.300 kg 

-  uborka – 4.270 kg 

-  paradicsom-paprika – 1.220 kg. 

-  kápia paprika  – 260 kg. 

-  retek – 392 köt. 

-  spenót – 163 kg 

-  zöldhagyma – 664 köt. 
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A 2018-as év őszén a város parkjaiban és zöldövezeteiben 52.000 db. kétévi növényt ültettek el 

árvácskából és 500 db. rózsát, amely közbeszerzésből származik.   

A virágpalánták elültetésének és termelésének célja az volt, hogy a város saját szükségletét 

kielégítse, valamint a lakótársulások és tanügyi egységek zöldövezeteinek kialakításához 

hozzájáruljon, valamint hogy a szabad piacon is értékesíteni lehessen. A különböző formájú 

beültetett területeken kétszer (2 ciklusban) ültettek – egy alkalommal 2018 tavaszán – különféle 

éves virágfajokat, mint: Salvia, dália, petúnia, Canna indica, Tagetes, Ageratum, Coleus, 

Aecheranthus, Echeveria, begónia, Pelargonia, Gazania, írisz, Santolina, Mezembrianthenum, és 

egyszer, 2018 őszén: árvácska, Miosotis és Bellis.  

DÍSZFÁKAT ÉS CSERJÉKET ültettek a következő övezetekben: Segesvári út, Somostető utca, 

Szabadság utca, Mihai Viteazul utca, Nicolae Iorga utca, Cosmin utca, Fr. J.Curie Park, Iuliu Hossu 

Park, a Munka utcai park, Haladás utca, Víztelep utca, Bodoni utca, Kárpátok sétány, Alexandru 

Papiu Ilarian Kollégium, Egyesülés Kollégium. 

15.555 TULIPÁN PALÁNTÁT ültettek a következő övezetekben:  Rózsák tere, Prefektúra, 

Színház tér, Bolyai utca, Gyémánt Park, Ștefan cel Mare utca, a Vár környéke, valamint a város 

összes körforgalmi övezetében. 

AZ ÉVELŐ ÉS KÉTÉVI VIRÁGOKAT két biológiai ciklus alatt ültették (tavasz-ősz), a következő 

övezetekben: Mihai Viteazul utca, Rózsák tere, Kárpátok sétány, Diamant Park, Dózsa György utca, 

1848-as Sugárút, Egyesülés negyed, Gheorghe Marinescu utca, Bernády-tér, Bolyai utca, Színház 

tér, Somostető, Lovasság utca, Győzelem tér, Román Hősök Parkja, Ştefan cel Mare utca, Bartók 

Béla utca, Aurel Filimon utca, valamint a város összes körforgalmi övezetében.  

46 lakótársulás részére ingyen osztottak ki a társulások területére való beültetés céljából 1.947 

díszcserjét, 57 facsemetét. és 75 évelő növénynek palántákat. 23 tanintézet részére 170 díszcserjét, 

25 díszfa-csemetét és 8.047 évelő növénynek palántákat osztottak ki. 

Az ültetési idény befejezése után a parkokban a következő specifikus munkálatokra került 

sor: 

- a beültetett területek karbantartási munkálatai úgy a virágkultúrák, mint a fák és cserjék 

esetén az utcák, parkok szélein, öntözés, gyomlálás, kapálás, táplálás, virágszőnyeg 

nyírása; 

- kaszálás, a gyep naponta való öntözése és táplálása (havonta) a parkokban,  körforgalmi 

pontoknál és útkereszteződéseknél; élősövény-nyírás – 13.500 folyóméter (háromszor 

egy évben). 

 

FAKIVÁGÁS ÉS KORONAIGAZÍTÁS: Koronaigazítást eszközöltek 3.775 esetben a Tudor  

Vladimirescu, Kövesdomb és  Kornisa lakónegyedben a szolgáltató céggel kötött szerződés szerint. 

Jelen pillanatban folynak a munkálatok az új, a 2018-2019-es idényre szóló szerződés alapján, 3.700 

fa koronájának igazítása kapcsán a Meggyesfalvi, az Egyesülés és a Kövesdomb lakónegyedekben.    

KORONAALAKÍTÁSRA került sor 4883 esetben a Parkok és Zöldövezetek Igazgatóságának 

alkalmazottai révén, a következő övezetekben: Rózsák tere, Enescu utca, Városháza utca, Tusnád 

utca, Ifjúság utca, Cuza Vodă utca, Lovasság utca, Nyár utca, Somostető utca, Fenyő utca, Schiller 

Gimnázium, Vársétány, Dózsa György utca, Forradalom utca, Memorandum Park, Bükk utca, 

Nicolae Balcescu utca, Szabadi utca, Földműves utca, Resica utca.     
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TELJES FAKIVÁGÁSRA került sor 721 esetben a díszfák esetében, a polgárok, valamint a 

Tájépítészeti Iroda által beérkezett észrevételek folytán.  

A városnegyedekben, az utcák zöldövezetében és a tanintézetekben (mintegy 151.000 m²-en) 

LEKASZÁLTÁK A FÜVET, havi rendszerességgel májustól kezdve szeptemberrel bezáróan, 

a következő övezetekben: Marosvásárhely municípium központi része, Mărăşti tér, Kinizsi Pál 

utca, Petru Maior utca, Vásár utca, Memorandum utca, Egyesülés tér, Művész utca, Poliklinika 

II övezete, a Sportcsarnok előtti övezet és minden, Marosvásárhelyen található körforgalmi 

övezet esetében. 

 

ÉLŐSÖVÉNY-NYÍRÁST végeztek a parkokban, zöldövezetekben, lakónegyedekben és az 

utcákban a május – szeptember időszakban (kéthavonként), 20.500 folyóméteren, a következő 

övezetekben: Pandúrok sétánya, Alfa Transilvania Alapítvány, 1918. Dec. 1. út, Gesztenye utca, 

Benefalvi utca, Cornişa lakónegyed, Szabadság utca, Moldova utca, Marosvásárhelyi Megyei 

Kórház, Régi Szerpentin,  Cuza Vodă utca, Forradalom utca, Mihai Viteazul utca, Dózsa György 

utca, Merészség utca, Aurel Filimon utca, Arany János utca, Rózsák tere, Színház tér, Nicolae 

Grigorescu utca, Nyár utca, Egyesülés tér, Művész utca, Bolyai Park, Megyei Kórház, a város 

központi övezete, Mihai Viteazul utca, Nicolae Grigorescu utca, Bernády György szobra, Krizantém 

utca, Petru Maior Egyetem, Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium, Középkori Vár. 

 

 BERUHÁZÁSOK : 

*Víztartály  beszerzése, automatikus öntöző – berendezés a melegházakhoz,  térfigyelő rendszer a 

melegházakhoz, fáskazán beszerzése - folyamatban, fadaraboló, szivattyúk, fűnyíró  

     

• Folyamatban a következők beszerzése : személygépkocsi, létrás platform, haszonjárművek, 

ciszterna, függőleges falú kollektor, láncfűrész, váltóáramú generátor   

 

A TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE : 

• A gázfogyasztás csökkentése: kb. 250.000 lejjel 

• A zöldségtermelés kiterjesztése, növelése a 2019-es év folyamán 

• A Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatósága (ASPZV) által kezelt mezőgazdasági 

területek hatékony kihasználása, a melegházi műkertészet újjárendezése, valamint gyümölcsfák 

ültetése új területekre. 2019-ben kerül bevezetésre egy új termelési rendszer, amely cserepes 

cserjéket és díszfákat állít elő.   

A 2019-es év folyamán folytatódnak majd a vágási és koronaigazítási munkálatok a 2018 

novemberében megvitatott program által tartalmazott igénylések szerint, befejezik a moduláris 

melegház kialakítását az ASPZV területén, és diverzifikálják a zöldség- és virágtermesztési termelő 

tevékenységet a melegházban. 
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A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATKERT, ROMÁNIA LEGNAGYOBB ÁLLATKERTJE 

 

A Marosvásárhelyi állatkert közel 500 m magasságban helyezkedik el a Fekete – tengerhez képest, 

és közel 200 méter magasságban a város fölött. A Marosvásárhelyi állatkert ez évben ünnepli 

megalakulásának 55. évfordulóját. Ez idő alatt 700 négyzetméterről közel 50 hektárnyira nőtt a 

területe. Az állatkert a város legszebb zöldövezetében, a Somostetőn helyezkedik el, tölgyek és 

gyertyánok erdejében, és nagylelkűen befogad 180 állat- és madárfajt a világ minden szegletéből. A 

Marosvásárhelyi Állatkert először 10 állatnak adott helyet:  egy őznek, két medvének, három 

farkasnak, két vaddisznónak és két fácánnak. Jelen pillanatban állatainak száma több mint 1000, 

állatkertünk pedig országos és nemzetközi elismerésnek örvend úgy a turisztika, mint Kolozsvári 

Állategészségügyi Intézetével, valamint a Bukaresti Zootechnikusokkal való tudományos 
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együttműködés jóvoltából. A 2018-as évben nem hiányoztak az oktatási-nevelési tevékenységek a 

marosvásárhelyi és Maros megyei óvodákkal és iskolákkal együttműködésben, illetve a Kolozs, 

Hargita, Fehér, Szeben, Brassó, Máramaros és Szucsáva megyeiekkel, továbbá mind a fogyatékkal 

élők, mind a nagyközönség számára, több mint 80 tevékenységet szerveztek. A 2018-as évben a 

kollekció új állatfajokkal gazdagodott, mint amilyenek a sarkköri bagoly, a kakadu papagáj – az 

Amsterdemi Állatkertből, egy csíkos hiéna, ritka, veszélyeztetett faj a Budapesti Állatkertből, egy 

dingó család a Szegedi Állatkertből. 2018-ban az állatkert küszöbén 300.000 látogató lépett be. A 

2019-es évre tervezett tevékenységek: az afrikai növényevők szálláshelyének elrendezése; mosdók 

és elsősegély-nyújtási helyiség a látogatók részére; hajlék és kifutó lemúrok számára; hajlék és 

kifutó szurikáták és manguszták részére; szuvenírüzlet; széna- és fatároló; hajlék a karanténban 

tartott állatoknak; egy másik bejáró (megközelíthetőség) a Marosvásárhelyi Állatkertbe. 
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VII. LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁS, KÖZREND ÉS 

KÖZBIZTONSÁG 

 

Marosvásárhelyi Lakosságnyilvántartó Közösségi Közszolgálat 

A Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat anyakönyvi és személy-

nyilvántartási vonalon a Marosvásárhely municípiumot, valamint további 17 hozzátartozó települést 

szolgál ki: Mezőbánd, Bala, Mezőcsávás, Koronka, Karácsonyfalva, Maroskeresztúr, Nagyernye, 

Sárpatak, Gernyeszeg, Mezőgerebenes, Székelyhodos, Jedd, Mezőmadaras, Mezőpanit, 

Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Marosszentanna, ami 231268 lakost jelent (2018. dec. 31-i  

helyzet). A Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat tevékenysége a 

következő tevékenységi szegmenseket foglalja magába: 

 

I. Tevékenységek menedzsment vonalon 

II. Tevékenységek személy-nyilvántartási vonalon 

III. Tevékenységek anyakönyvi vonalon 

IV. Tevékenységek informatikai vonalon 

V. Tevékenységek emberi erőforrás vonalon 

VI. Tevékenységek pénzügyi – logisztikai vonalon 

 

I. TEVÉKENYSÉGEK MENEDZSMENT VONALON 

1. A Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat ügyvezető igazgatója 

biztosítja a személynyilvántartását és anyakönyvezését, továbbá felügyeli azon specifikus 

mutatókat, amelyeket időszakosan elküldenek a Maros megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóságnak;    

2. Ebben az időszakban állították össze a specifikus iratokat a következőkhöz: 

- Házasságkötések időzítése (programozása) on-line; 

- Azon személyek anyakönyvi kivonatainak átírása, akik román állampolgárságot 

szereztek/kaptak vissza az újraközölt 21/1991-es törvény 10. és 11. cikkelye értelmében, illetve 

kidolgozták a szabályzatot és a nyitvatartási programot; 

- A személyi igazolványok kibocsátásához szükséges iratok benyújtásának on-line 

programozása; 

- A 2017. február 6-i, 181406-as számú, Marosvásárhely municípium – egyfelől, és a Helyi 

Rendőrség Igazgatósága, valamint a DGASPC, valamint a két, szülészeti osztállyal rendelkező 

kórház közt létrejött Együttműködési Protokollum záradékának (határidő érvényességének 

meghosszabbítása) összeállítása, a csecsemőelhagyás megelőzése és a specifikus aktivitások 

hatékonyságának növelése érdekében hozott intézkedések kapcsán (csecsemő élve születések, 

elhalálozások) 

- Egyes, a bevételek és kiadások költségvetésére jóváhagyott összegek átcsoportosítása egy 

bizonyos jogcímcsoportból egy másikba  

- A házasságkötések lebonyolítása új székhelyének kijelölése a Középkori Várban, a 2018. aug. 

27-i, 3569-es Polgármesteri Rendelet által; 
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- Határozattervezet a 2019-ben alkalmazott speciális díjakra vonatkozóan 

- ROF határozattervezet az SPCLEP módosítására; 

3. Ellenőrizték, véleményezték és határidőn belül megoldották a polgároktól beérkezett összes 

kérést a személyazonossági iratokkal, illetve az ideiglenes tartózkodási cím átírása kapcsán. A 

személyazonossági iratokat a kérés bejegyzése után számított 3 munkanapon belül kibocsátják, az 

ideiglenes személyazonossági kártyákat pedig 2 munkanapon belül.  Különleges esetekben, amikor 

indokolt a személyazonossági kártya kibocsátása a 3, illetve 2 munkanapnál rövidebb idő alatt, az 

ideiglenes személyazonossági iratok és az ideiglenes lakhely bejegyzése esetén az időtartam 

lerövidíthető, hogy a személyazonossági kibocsátása megfelelő időben megtörténhessen.  

4. Ellenőrizték, véleményezték és határidőn belül megoldották a polgároktól beérkezett összes 

kérést az anyakönyvi kivonatokra/bizonyítványokra, tanúsítványokra vonatkozóan (természetes 

személyek részére). A halotti bizonyítványokat és a kérésre kibocsátottakat helyben kiadják, a 

születési bizonyítványokat legtöbb 2 napon belül, a házasságleveleket pedig a házasságkötés 

hivatalossá tétele alkalmával. 

5. Nem jegyeztek be észrevételeket a kijelölt határidők be nem tartásával kapcsolatban.  

6. A polgárok kiszolgálása a pénztárablaknál dolgozók napi előjegyzése szerint történik, a 

munkaprogram elején, és ennek megfelelően állítják össze az ütemtervet.   

7. Anyakönyvi vonalon szervezési intézkedéseket hoztak, a törvényes előírások tiszteletben 

tartásával, a házasságkötések időpontjának rögzítése, valamint ünnepi környezetben való hivatalossá 

tétele végett a munkaszüneti napokon. Hasonló intézkedéseket hoztak az állandó szolgálat 

biztosítására a halálesetek bejegyzése érdekében, így munkaszüneti napokon és hivatalos ünnepeken 

is kiszolgálják a polgárokat, ilyen értelemben egy panasz sem érkezett.  

8. 426 személy vett részt kihallgatáson, akiknek kérését kedvező módon oldották meg;  

9. 16 olyan petíciót jegyeztek be és oldottak meg, amelyek a személynyilvántartással és 

anyakönyvezetői osztály tevékenységével voltak kapcsolatosak, 30 személy fejezte ki 

megelégedését a szolgálat hatékonysága végett. 

10.  Az osztály hirdetési felületét és az intézmény honlapját aktualizálták az anyakönyvi vonalon 

történő jogszabály-módosításokkal, illetve azon személyek online – programálásával, akik 

megszerezték/visszaszerezték a román állampolgárságot a 21/1996-os, újraközölt törvény 10. és 11. 

cikkelye értelmében, az Európai Szabályzat szerint.  

- A fent említett időszakban a polgárok tudomására hozták, a helyi sajtóban, rádióban, 

televíziókban, az intézmény honlapján a következőket:  

- házasságkötések időpontjának rögzítési lehetősége on-line,  

- személyazonossági iratok kibocsátása kötelező módon azok részére, akik lejárt személyivel 

rendelkeznek, illetve azon személyeknek, akik nem igényelték a személyi kibocsátását a törvényes 

határidőn belül;  

- a házasságkötési szertartások elvégzését az új székházban; 

- személyazonossági iratok kibocsátása kötelező módon azok részére, akik lejárt személyivel 

rendelkeznek, illetve azon személyeknek, akik nem igényelték a személyi kibocsátását 2017 utolsó 

negyedévében, 2018 első negyedében, 2018 II. évnegyedében;  

- mobilszolgálat kiszállásának lehetősége;  

- a személyazonossági iratok érvényességi idejének ellenőrzése 
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- a polgárok tájékoztatása a külföldi kompetens hatóságok által kiadott anyakönyvi iratok 

átírásáról azon személyek részére, akik  megszerezték/visszaszerezték a román állampolgárságot a 

14/2018-as törvény értelmében.  

- on-line applikáció az anyakönyvi bizonyítványok/kivonatok átírására a román 

állampolgárságot megszerző/visszaszerző személyek részére, 2018. márc. 1-től kezdődően; 

- hosszított program a referendum alkalmával 

- tanulók és egyetemisták személyi igazolványainak, tartózkodási engedélyének kibocsátása az 

iskolai év kezdetére 

- online időpont-egyeztetés a személyazonossági iratok kapcsán; 

121 megjelenés a nyomtatott sajtóban, rádiós közvetítések, interjúk; 

11. Folytatódnak a tevékenységek arra vonatkozóan, hogy megfelelő helyet találjanak a SCLEP 

két osztálya tevékenységének elvégzésére egyazon területen. Az eddigiekben már találtak néhány 

helyet, viszont ezek nem feleltek meg több okból kifolyólag (helyszűke, a parkolóhelyek hiánya, 

nehezebb elérhetőség stb.);  

12. Az 1997-2015 között kibocsátott és megőrzött dokumentumok szelekciójának megszervezése a 

következőképpen:  

- Szelekciós Bizottság megalakulása a 2018. 10. 31-i, 185550-es Polgármesteri Rendelet szerint 

- Szelekciós Bizottság ülése a 2018. 10. 31-i, 185550-es Polgármesteri Rendelet szerint 

- A 185551/2018.10.31. számú leltár és a jegyzőkönyv elküldése az Országos Levéltár Maros 

megyei Osztályára 

13. A SJAN Maros Szelekciós Bizottság teljességgel jóváhagyta a SJANMS -1846 – U – 

2018/2018.11.26 számú munkát (archívumi válogatás) 

14.  Dokumentumok átadása a hulladék – gazdálkodási egységeknek (2018. dec. 6.) és továbbítás 

az Országos Levéltár Maros megyei Osztályára, a 2018. dec. 17-i, 186001-es folyamodvány révén, 

az átadást igazolandó)   

15. A 2018. ápr. 16-23. közötti időszakban a SCLEP szintjén elvégezték a tematikai-módszertani 

ellenőrzést személy-nyilvántartási vonalon. Az ellenőrzési jelentés legfontosabb megállapítása, hogy 

a tevékenység a törvényes előírások szerint folyik, és a tevékenység hatékonyságának javítása 

érdekében 3 intézkedést foganatosítottak az Intézkedési Tervben (székház megnevezése, egyes 

jogszabályok cikkelyeinek újrafeldolgozása, számtartományok hozzárendelése – kizárólag a 

menedzsment – metodológiában megemlített regiszterek esetén).  

Ezek megvalósításáról időben tájékoztatták a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságot, a 

182995/2018. aug. 20-i folyamodványban. 

16. A 2018. ápr. 23–május 3. közötti időszakban a SCLEP szintjén elvégezték a tematikai – 

módszertani ellenőrzést anyakönyv-vezetési vonalon. Az ellenőrzési jelentés legfontosabb 

megállapítása, hogy a tevékenység a törvényes előírások szerint folyik, és a tevékenység 

hatékonyságának javítása érdekében 5 intézkedést foganatosítottak az Intézkedési tervben. Ezek 

megvalósításáról időben tájékoztatták a DJEP-t, a 175317/2018. júl. 30-i folyamodványban. 

17. A Referendum megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges tevékenységek elvégzése: 

- Levelezés a fegyházzal, a hozzárendelt helységekkel, az Adó- és Illeték-begyűjtő Osztállyal, a 

közös elszállásolási helyekkel; 

- A mass-media tájékoztatása; 

- A munkaprogram meghosszabbítása a referendumot megelőző héten; 
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- Mobilszolgáltatás – kiszállások terepre (14 csip - fegyház, stb.) ; 

- Program okt. 6-én és 7-én, 7-21 óra között. 232 személyi irat kibocsátása, ebből 215 személyi 

kártya és 17 CIP, 2 kiszállás terepre; 

18. A dokumentumok előkészítése a tematikus módszertani ellenőrzés végett (a Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság által, 2018. okt.10-15 között) a személynyilvántartó részlegen, a 

2018. ápr.1–szept. 28. közötti időszakra vonatkozóan   

Az ellenőrzés során megállapították, hogy a tevékenység a törvény előírásai szerint folyik. A 2018. 

okt. 25-i, 10440-es számú Intézkedési tervben szereplő két feladat teljesítéséről tájékoztatták a 

Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságot, a 2018. dec. 21-i 185461-os folyamodványban (egyes 

cikkelyek újrafeldolgozása, egy új székház kiválasztása) 

19. A dokumentumok előkészítése a tematikus módszertani ellenőrzés végett (a Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság által, 2018. május 11-12.) az Anyakönyvezési Osztályon végzett 

tevékenységgel kapcsolatban,  a 2018. május 1-október 31. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

II. TEVÉKENYSÉGEK LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁSI VONALON  

 

 Személynyilvántartási vonalon aktualizálták az Országos Személynyilvántartási Regisztert az 

anyakönyvi hivataloktól, illetve más illetékes intézményektől kapott adatok alapján, valamint az 

írott igénylések nyomán kért adatokat, a törvényes előírások tiszteletben tartása mellett, és az újan 

kibocsátott személyi iratokét a marosvásárhelyi és a hozzá tartozó települések lakosai számára 

kibocsátott iratok kapcsán, a jogszabályok szigorú betartásával.  

A polgárokat tájékoztatják a személyazonossági iratok kibocsátásához szükséges okiratokról az 

intézmény honlapján, valamint az információs iroda jóvoltából, amely tájékoztató szórólapokat és 

típuskérvényeket oszt ki. 

Ugyancsak a szóban forgó iroda révén bocsátják ki a személyazonossági iratokat és a tartózkodási 

engedélyeket a következő nyitvatartás szerint: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8.30 – 16.30 óra 

között, és csütörtökön 8.30 – 18.30 óra között.  

21460 személy számára bocsátottak ki személyazonossági iratokat, ebből 20.159 személynek 

személyazonossági kártyát, 1.301 személynek pedig ideiglenes személyazonossági kártyát. 

1. A 18. évük betöltése után első ízben bocsátottak ki 27 személy részére személyazonossági 

iratokat, akik ezáltal törvényes okmányokhoz jutottak; 

2. 5277 személy igényelte lakhelyének bejegyzését a személyazonossági iratába 

3. 2700 személyt vettek nyilvántartásba, amelyből: 

   -   2085 születés, 

   -   állampolgárság elnyerése/visszaszerzése – 537 eset 

    -  külföldiről romániai lakhelyre váltó személyek nyilvántartásba vétele  - 78 eset  

Időszerűsítették az Országos Lakosság-nyilvántartót az alábbi adatokkal:   

-  elhalálozások száma: 2391; 

- 207 személynek időszerűsítették az adatait az Országos Személy-nyilvántartóban, külföldi 

lakhelyének megállapítására vonatkozóan. Nem eszközöltek bejegyzéseket a román 

állampolgárság lemondására/ elvesztésére vonatkozóan. 

5. Aktualizálták az Országos Személy-nyilvántartó adatait, 2085 alkalommal eszközöltek 
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módosításokat a személyek polgári státuszával kapcsolatban: ily módon, 1533 esetben 

módosítottak házasságkötés okán, 369 alkalommal válás miatt, és 183 alkalommal módosítottak a 

családi állapot, illetve a névváltoztatás okán – az anyanyelvileg helyes nevek módosítása folytán. 

6. 47 esetben jegyeztek be és oldottak meg kéréseket azon személyek igénylésére, akik külföldi 

lakcímüket romániai lakcímre szándékoztak cserélni, 10 esetben pedig azokét, akik román 

állampolgárságot szereztek, és így személyazonossági iratokat bocsátottak ki számukra. 

7. A nem elszállítható természetes személyek számára kibocsátandó iratok kapcsán 86 

alkalommal szálltak ki az illetékesek, és 86 alkalommal bocsátottak ki személyazonossági 

iratokat. 

8. Összhangban a 33/2016-os SKR, valamint a 801/2016-os KH előírásaival, az egészségügyi 

egységek kérésére 73 alkalommal szálltak ki az említett egészségügyi egységekhez, 73 esetben 

bocsátottak ki ideiglenes személyazonossági kártyát azon beutalt személyeknek, akik nem 

rendelkeztek személyazonosságival, vagy ezek határideje lejárt. 

9. 55 esetben bocsátottak ki ideiglenes személyazonossági kártyát hajléktalan személyek részére; 

10. Az idősek otthona általi igénylések nyomán személyazonossági iratokat és tartózkodási 

engedélyeket bocsátottak ki, 21 alkalommal szálltak ki a helyszínre, és 193 személy jutott 

személyazonossági kártyához, illetve tartózkodási engedélyhez (ideiglenes lakcímhez). 11 

alkalommal szálltak ki a fegyházhoz, és 37 ideiglenes személyazonossági kártyát bocsátotta ki, 

a letartóztatott személyeknek pedig 52 személyazonossági kártyát. 

11. Specifikus tevékenységek folytak annak megelőzésére, hogy a magas kockázati tényezőt 

jelentő gyerekek elhagyhassák az egészségügyi egységeket. E téren együttműködnek a 

Marosvásárhelyen található kórházakkal, amelyek rendelkeznek szülészeti osztállyal, ezek 

kérésére kiszállnak a helyszínre, és a szülőanyáknak (akik nem rendelkeznek érvényes személyi 

iratokkal) személyazonossági iratokat bocsátanak ki, ily módon a szülészeti osztályról való 

távozáskor az újszülött születési bizonyítványát is kibocsátják. A fent említett időszakban 22 

ilyen esetet oldottak meg.  

12. 15 alkalommal végeztek ellenőrzést az egészségügyi és speciális gondozási egységekben, a 

kiskorú és felnőtt, intézményekben élő személyek kapcsán anyakönyvi és nyilvántartási 

vonalon.  A 14. életév betöltése, továbbá a személyi érvényességének lejárta, más központba 

való költöztetés, továbba az iratok elvesztése miatt 56 alkalommal bocsátottak ki személyi 

iratokat. A 2018-as év végén a Személynyilvántartó Osztály regiszterében nem szerepelnek már 

olyan, intézményben lakó kiskorúak, akik nem rendelkeznek személyazonossági iratokkal. Az 

osztály nyilvántartásában 34 központ és 352 intézetben élő gyerek és gondozott személy 

szerepel. A helyzet aktualizálását a 2018-as év I. évnegyedében állították össze, a 2018. jan. 9-

i, 181404-es folyamodvány nyomán, és aktualizálták egész évre.  

13. 1301 kérésnek tettek eleget az ideiglenes személyazonossági kártya kibocsátása kapcsán, ebből 

285-öt azok részére bocsátottak ki, akiknek lakcíme külföldön, tartózkodási helye pedig 

Romániában van.  

14. A védelem, a közrend, az igazságszolgáltatás a gyermekjogi védelem feladatait ellátó 

közintézmények, illetve más jogi vagy természetes személyek kérésére személyek kérésére 

ellenőrzéseket végeztek és személyes jellegű adatokat szolgáltattak a 2016/679-es Európai 

Szabályzat értelmében 6210 személy részére.  

15. A roma nemzetiségű román állampolgárok számára a személyazonossági iratok kibocsátása a 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

145 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

2015. márc. 23-i, 3485843-as, a roma etnikumú lakosságra vonatkozó Intézkedési Terv szerint 

folyt.  

A 2018-as év elején 8 hasonló esetet (személyt) jegyeztek be: 

 -  egy új esetet azonosítottak be;  

 -   2 személy kapott új személyazonossági iratokat ; 

 -  személyazonossági iratokat bocsátottak ki 7 személy részére. 

16. A Moldvai Köztársaságból származó román állampolgárok Romániai lakhelyének 

megállapítására vonatkozó 2014.01.14./3408704. számú Intézkedési Terv alapján specifikus 

intézkedéseket foganatosítottak személyazonossági iratok kiállítására, 63 Moldvai Köztársaságból 

származó román állampolgár számára. Ellenőrzéseket végeztek terepen, ugyanis több mint 10 

személy ugyanazon lakcímen szerepelt. 

17.  1419 iskolás tanuló  töltötte be 14. életévét, 1269 tanuló részére bocsátottak ki 

személyazonossági iratokat.  

18. Annak érdekében, hogy csökkentsék azon személyek számát, akik nem igényelték a személyi 

kibocsátását a törvény által megszabott időpontban (érvényesség lejárta), a közrendészekkel 

együtt folytattak tevékenységeket, kiszállások és meghívók révén.  Hasonlóképpen, a helyi 

sajtóban is tájékoztatták azon személyeket, akik nem igényelték időben személyi okirataikat, 

illetve azokat akik eddig még nem igényeltek személyazonossági okmányokat.  Ilyenképpen, a 

Marosvásárhelyi SPCLEP specifikus tevékenysége során 11364 személyazonossági kártyát 

bocsátottak ki az ezelőtt használt személyik érvényességének lejárta okán, 2074-et pedig első 

ízben, a 14. életév betöltése  alkalmával, 27 esetben pedig a 18. életévet betöltő személyek 

részére adtak ki okmányokat.  

A SPCLEP és a közrendészek közötti együttműködés eredményeképp, az említett időszakban 

véglegesítették a terepmunkát és a 2017-es év III. negyedévében, valamint a 2018 I. és II. 

félévében való késéseket, 2462 ellenőrzést végeztek terepen (1451 személynek lejárt az 

igazolványa, 394 személy pedig betöltötte 14. életévét és nem igényelt személyazonossági iratot).   

A közrendészek fent említett, terepen végzett ellenőrzése nyomán:  

- Folytatták az útlevél-kibocsátó osztályon, a fegyházban, az anyakönyv-vezető osztályon 

végzett ellenőrzéseket  

- időszerűsítették az Országos Lakosság-nyilvántartót, 920 operatív említéssel, amint 

következik:  

- hátralékkal rendelkezők, akik külföldre távoztak; 

- hátralékkal rendelkezők, akik lakcímet váltottak; 

- letartóztatott, hátralékkal rendelkezők; 

- hátralékkal rendelkező ismeretlen lakcímű; 

- hátralékkal rendelkező meghívott;           

- tisztázták 1211 személy helyzetét: 

-  új személyi irat kibocsátása     - 1201 

- CRDS-státusz megszerzése  - 7 

- elhalálozás bejegyzése az Országos Személy-nyilvántartóba -3     

 2018. okt. 11-étől kezdődően elkezdődött a terepen való ellenőrzés, valamint a 2018. III. 

negyedévében elmaradt személyazonossági iratok kibocsátása. A nyilvántartásban szerepelt 755, 
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lejárt személyazonossággal rendelkező személy, ezekből 420-an marosvásárhelyi lakcímmel 

rendelkeztek, 335-ön pedig a SCLEP  szerint a városnak alárendelt településeken laktak; 

- 330 személy betöltötte 14. életévet, de nem igényelte személyazonossági okirat kibocsátását,  

ebből 153 marosvásárhelyi illetőségű, 177 pedig a SCLEP  szerint a város alárendeltségébe tartozó 

településeken lakik. A névtáblázatokat a meghívókkal együtt elküldték a Helyi Rendőrség 

Igazgatóságára, a terepen való ellenőrzések végett.  

19. A 2018. február 28–május 23. közötti időszakban specifikus tevékenységek folytak a 14-18 év 

közötti kiskorúak részére kibocsátandó személyi igazolványok végett, valamint azon felnőtt korú 

személyek részére, akik 2017. dec.31-ig nem igényelték a személyi kibocsátását, a 431800/57/2018 

sz. DEPABD/IGPR rendelet előírásainak megfelelően. A SPCLEP szintjén a tevékenység 746 

születési bizonyítvány ellenőrzésével vette kezdetét, 23 esetben az állampolgárság elvesztését, 

illetve halálesetet jegyeztek be. A személynyilvántartási tevékenység 2018. aug. 20-án kezdődött 

el. A nyilvántartásban 618 olyan, 1900. jan.1 és 1999. dec. 31. között született, továbbá 71, 2000. 

jan.1 és 2003. dec. 31. között született személy szerepel, akiknek nem bocsátottak ki személyi 

iratokat. Ezen személyek legalitásba helyezése érdekében a rendőrségnek elküldték az adatokat, és 

kiszállásokkal is hozzájárultak az ellenőrzésekhez. A 2018-as évben terepmunkával ellenőriztek 

588 személyt, hátravan még 101 személy ellenőrzése. 

A vizsgálatok folytán: 

- Folytatták az ellenőrzéseket az anyakönyvi nyilvántartásban, az útlevélki-bocsátó osztályon, 

valamint a fegyháznál mintegy 60 személyre vonatkozóan  

Aktualizálták az Országos Személynyilvántartó Regisztert 581 bejegyzéssel, a következőképpen: 

- hátralékkal rendelkezők, akik külföldre távoztak 57; 

- hátralékkal rendelkezők, akik lakcímet váltottak   519; 

- hátralékkal rendelkező meghívott - 4; 

tisztázták 7 személy helyzetét: 4 személy számára személyazonosságit bocsátottak ki, 2 személyt 

bejegyeztek az elhunytak közé, 1 külföldi lakcímű személy pedig román állampolgárságot szerzett. 

              

III. TEVÉKENYSÉGEK ANYAKÖNYVI VONALON  

Az említett időszakban anyakönyvi vonalon folytatódtak a tevékenységek az anyakönyvi 

bizonyítványok/kivonatok összeállítása és kitöltése kapcsán, továbbá  az anyakönyvi kivonatokra 

vonatkozó bejegyzések elvégzése, az adminisztratív vonalon történő névváltoztatások, az 

anyakönyvi iratok kijavítása, a külföldi anyakönyvi bizonyítványok/kivonatok adatainak bevezetése 

a román anyakönyvi regiszterekbe a román állampolgárok számára, az érvényben lévő jogszabályok 

szigorú tiszteletben tartásával. 

 

 SZÜLETÉSEK 

A nyilvántartásba vett igazoló iratok ellenőrzése és az adatok bejegyzése után 4340 születési 

bizonyítványt állítottak össze. Ezek közül 143-at külföldön átírt házasságlevél, 824 esetben az 

iratokat a román állampolgárság elnyerése/visszaszerzése okán módosították, 339 esetben késéssel 
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bocsátottak ki születési bizonyítványt, a 30 napos törvényes határidő elteltével, 7 születési okiratot 

pedig az örökbefogadás okán bocsátottak ki. Az összes, ellenőrzésre bocsátott esetben CNP 

(személyszám) hozzárendelést eszközöltek. Hetente, minden hétfői napon összeállítják és tovább 

küldik a születéssel kapcsolatos közléseket a szülők körzetéhez tartozó SCLEP-nek, a születési 

bizonyítványok/kivonatok átírása esetén / külföldi tartózkodás/ a 41. cikkely 5-ös bekezdésének (1-

es és 2-es pontok) előírásait veszik alapul.   

 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 

A szóban forgó időszakban 935 alkalommal rögzítettek időpontot (beprogramozás) 

házasságkötések kapcsán. A 935 előjegyzésből csupán 832 esetben vették át, ellenőrizték és 

jegyezték be a házassági iratcsomókat. 103 esetben újraprogramoztak /visszavonták  a 

házasságkötést, illetve voltak esetek, hogy a felek nem jelentek meg az esketés napján. A jövendő 

házastársak adatait bejegyezték, kitöltötték a két anyakönyvi nyilvántartást, 1033 házasságlevelet 

bocsátottak ki és 201 olyan házassági okiratot írtak át, amelyet külföldön állítottak össze / a román 

állampolgárság megszerzése folyamán. A házasságkötést mind a 832 alkalommal ünnepi 

környezetben tartották meg, majd átnyújtották a házasságleveleket, a családi igazolványt. 5 

alkalommal eskettek a Fegyházban, egyszer az otthoni lakcímen, egy alkalommal pedig a 

kórházban.   

 

ELHALÁLOZÁSOK 

Igazoló dokumentumokat ellenőriztek és jegyeztek be a nyilvántartási regiszterbe, 3054 halotti 

bizonyítványt állítottak ki, 56 átírás történt. 8 esetben jegyeztek be halálesetet külföldi 

állampolgárokra vonatkozóan. 3054 iratot vezettek be az anyakönyvi nyilvántartásba (I-es és II-es 

Regiszter)   

Az anyakönyv-vezetési programba bevezették az elhunyt személyek adatait, 3054 halotti 

bizonyítványt és 2998 temetkezési igazolványt bocsátottak ki. Hetente összeállítják az elhalálozott 

személyek nyilvántartását, ezeket az összegyűjtött személyazonossági igazolványokkal együtt a 

SPCLEP-hez küldik, az elhunyt utolsó lakcíme szerint. Az elhalálozottak születési/elhalálozási iratai 

nyomán bejegyzéseket eszközöltek.  

 

ADMINISZTRATÍV ÚTON TÖRTÉNŐ NÉVVÁLTOZTATÁS, ANYAKÖNYVI KIVONATOK 

KIBOCSÁTÁSA KÉRÉSRE 

 

26 iratcsomót vettek át, ellenőriztek és oldottak meg az adminisztratív úton történő vezetéknév- 

vagy keresztnév megváltoztatása kapcsán, a névváltoztatási jóváhagyással, a specifikus 

bejegyzések elvégzésével, illetve a kibocsátási igazolvány átadásával a DJEP felé.  

26 esetben eszközöltek javítást az anyakönyvi kivonatokban, az I-es és II-es példányok 

kapcsán.  

Az elvesztett, ellopott és tönkrement iratok helyett összeállították és kibocsátották a következő 
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iratokat: 

- 6183 anyakönyvi igazolvány, amelyből: 

o 4764 születési bizonyítvány, ebből 398-at postán küldtek el az Anyakönyvezési Osztályra az 

igénylők lakcíméről  

o 855 házasságlevél, amelyből 36-ot postán küldtek el az Anyakönyvezési Osztályra az igénylők 

lakcíméről 

o   564 halotti bizonyítvány, amelyből 108-at postán küldtek el az Anyakönyvezési Osztályra az 

igénylők lakcíméről 

-    131 többnyelvű kivonat: 

o    87 születési 

o    34 házassági 

o      10 elhalálozási 

-    240 anyakönyvi igazolás (9-es melléklet) 

 143 eset volt, amely az apaság elismerésével volt kapcsolatos.  Ezek estében új születési 

bizonyítványokat bocsátottak ki, és leközölték ezek adatait a Személynyilvántartónak, hogy a 

lakcímet is bejegyezzék az adattárba.  

169 esetben névváltoztatást eszközöltek az anyanyelv helyesírási szabályai szerint, és ezen 

bejegyzések az anyakönyvi iratokban is megjelentek, ezek leközlése megtörtént a SCLEP felé, az 

aktuális lakcím bejegyzésével. 

 

OPERATÍV BEJEGYZÉSEK 

5329 operatív bejegyzést eszközöltek az anyakönyvi iratokban, 13 házassági konvenciót, 32 

tilalmat a születési aktákban,  7 személyszám módosítást, 1 bejegyzést a román állampolgárság 

visszaszerzésére vonatkozóan,  3 bejegyzést a román állampolgárságról való lemondásra 

vonatkozóan.  

A Bukaresti DEPABD véleményezését kérve átvettek, ellenőriztek és oldottak meg kéréseket 

külföldön megkötött házasság felbontására, illetve az ebből fakadó névváltoztatásra vonatkozóan, 

36 esetben.  706, hivatalos használatú kivonatot állítottak ki és továbbítottak az illetékes 

intézmények kérésére, a válás tényének igazolására, ennek adatbázisba való bevezetésére. 11 

esetben jegyeztek be és oldottak meg a házasság felbonyolítására irányuló kéréseket (a felek 

megegyezése alapján), és a válási bizonyítványt is kiállították.  

 

IV. TEVÉKENYSÉGEK INFORMATIKAI VONALON 

 

1. Naponta aktualizálják az Országos Személynyilvántartó Regisztert (RNEP) a kibocsátott 

személyazonossági kártyák és az ideiglenes személyazonossági kártyák kibocsátási dátumával. Az 

említett időszakban összesen 21460 személyazonossági iratot bocsátottak ki, amelyből 20159 

személyazonossági -, 1301 pedig ideiglenes személyazonossági kártya; 

2. 1112 operatív bejegyzést eazközöltek a közrendészek kiszállásai folyamán történt ellenőrzések 

kapcsán, azon személyekre vonatkozóan, akik érvénytelen (lejárt határidejű) személyi okmányokkal 

rendelkeznek, illetve nem igényelték az okmány kibocsátását határidő előtt.   

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

149 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

3. Az anyakönyv-vezetési osztály tevékenysége alatt az informatikai rendszerbe 14610 olyan 

okmány adatait vezették be, amely a házassági bizonyítvány kiállításához vezetett (4340 születési 

bizonyítvány, 1033 házassági okmány, 3054 halotti bizonyítvány, 4764 saját kérésre kibocsátott 

születési bizonyítvány, 855, saját kérésre kibocsátott házassági bizonyítvány, 564 saját kérésre 

kibocsátott halotti bizonyítvány); 

4. Naponta vezetik a születési nyilvántartást Marosvásárhely municípium 3 szülészetének 

kimutatásai szerint, havonta összeállítják a statisztikai nyilvántartást szülészetekre lebontva és 

kumulálva, ezt pedig elküldik a Megyei Személynyilvántartóba (DJEP); 

5. Ellenőrzéseket végeztek az anyakönyvi osztály nyilvántartásában, egyes eltérések azonosítása 

végett, amit a személyazonossági iratok és a RNEP adatai között észleltek. Az ellenőrzések folytán 

kijavítják az eltéréseket, és esetenként kérik a BJABDEP támogatását.   A BJABDEP-nek elküldték 

a kérést az aktualizálásra, nevezetesen, hogy 2324 javítást eszközöljön a RNEP-ben.   (névtörténet, 

civil státus, örökbefogadás stb.) 

6. Aktualizálták az RPID személyazonosságúak regiszterét.    Jelenleg 11 személy szerepel a 

nyilvántartásban, amelyből 9-nek kibocsátották a személyazonossági okmányait, a születés 

bejegyzésével, 6 személy részére pedig a személyazonossági kártyákat. 1 személy ezek közül még 

nem töltötte be 14. életévét.  

 

V. TEVÉKENYSÉGEK EMBERI ERŐFORRÁSI VONALON 

 

1. Az Emberi Erőforrások Személyzeti Osztálya számára értékelő jelentéseket állítottak össze és 

aktualizálták a munkaköri leírásokat.  

2. Havonta összeállítják és továbbküldik az SSRU és SIC részlegnek a közönségszolgálatot 

végző alkalmazottak programját a 1372/2004 határozatnak megfelelően és azokét, akik a 

munkaszüneti napokon és hivatalos ünnepeken, speciális programban teljesítenek szolgálatot 

(elhalálozás, házasságkötés).  

3. Az alkalmazottak szakmai felkészítése és továbbképzése érdekében 7 személy részére 

állították össze a szükséges dokumentációt egy tanfolyamon való részvétel érdekében adatvédelmi 

(3 személy a Petru Maior Egyetemen), továbbá anyakönyvi (2 személy), és nyilvántartási vonalon (2 

személy).  

 

VI.PÉNZÜGYI, LOGISZTIKAI ÉS KÖZIGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

1. Egy összeg átcsoportosításának igénylése a 2018-as évi költségvetésből egy jogcímcsoportból 

egy másikba.  

2. Szerződés megkötése – írófelszerelések és másolópapír vásárlása  

3. Szerződés megkötése – toner és tinta-betétek vásárlása a nyomtatókba  

4. Az Anyakönyv-vezető Osztály ellátása 4 teljes felszereléssel – nyomtatóval együtt, a 

Személynyilvántartó Osztály ellátása 5 teljes felszereléssel és 4 külön monitorral.  

Projektek a 2019-es évre : 
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1. Egy megfelelő hely kiválasztása a Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi 

Közszolgálat két osztályának ugyanazon térben.  

2. A hivatal által alkalmazott informatikai program kiterjesztése az adatok kezelésére az osztály 

szintjén is.  

3. Azon applikáció implementálása, amely lehetővé teszi SMS-en vagy e-mailen keresztül a 

tájékoztatást, miszerint a személyazonossági iratokat igénylőket beprogramozzák az iratok 

átvételéhez.  

4. A személyazonossági iratok kibocsátási díjának alternatív fizetési módja SMS-rendszeren 

keresztül  

5. Az osztály ellátása informatikai eszközökkel. 

 

Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága 

 A 2018-as év folyamán Marosvásárhely Helyi Rendőrségének Igazgatósága prioritásként 

kezelte egy modern, demokratikus rendőrségi struktúra implementálását, főcélként tekintve a 

polgárok jogainak és szabadságának tiszteletben tartását, az antiszociális cselekedetek megelőzősét 

és felfedését a rendőri autoritás gyakorlásával, a törvények szigorú alkalmazásával, a helyi 

törvénykezést és a polgármester utasításait betartva. 

A Helyi Rendőrség Igazgatóságának, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal  vezetősége által 

kapott feltétlen támogatás segítségével sikerült a múlt évben komoly szakmai teljesítményt 

felmutatnia. A legfontosabb tevékenységek és összetevőik:   

A személyzet foglalkoztatási szintje és humánerőforrások menedzselése 

        A Helyi rendőrség Igazgatóságának Szervezeti Felépítése, amelyet a 2015. Nov. 26-i, 313-as 

HTH által hagytak jóvá, 142 állást ír elő, ebből 128 végrehajtási és 14 vezetői állás.  A 

foglalkoztatás helyzete a 2018-as év végén a következő: 

- 128 végrehajtói állásból 125-öt betöltöttek (3 állás üres); 

- 12 vezetői állásból 12 betöltve. 

 

 
a. Ábra  A 2018 évi foglalkoztatás grafikonja 
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         „Az alárendelt személyzet szakmai képzéséhez szükséges feltételekre vonatkozó jelentés 

szerint 2018-ban 4 alkalmazott vett részt szakmai képzésben közlekedésbiztonság és a közrendészet 

területén, ketten a „Helyi Rendőrség Menedzselése” elnevezésű kurzust látogatta, 21 helyi rendőrt és 

egy köztisztviselőt előléptettek szakmailag. A munkahelyi feladatok ellátásának hiányosságai okán 

4 kádert írásos megrovásban részesítettek, négyen írásos figyelmeztetést kaptak. 

 

Tájékoztató és megelőző tevékenységek 

 

           A tevékenységek lényeges összetevője a megelőzés.  Ilyen téren Marosvásárhely Helyi 

Rendőrségének Igazgatósága tájékoztató kampányokat kezdeményezett és folytatott, mint a 

következők:,,Együtt egy civilizált, valóban európai városért!”„Cselekedjünk együtt egy tiszta 

városért!” Ezzel egy időben, a Helyi Interszektoriális Csapat tagjaként, a Megyei Rendőr-

főfelügyelőség, az ANITP és a Maros Megyei DGASPC-vel együtt hasonló tevékenységeket 

folytatott, mint például a következők: „Járulj hozzá a gépkocsid biztonságához!”, ,,Gyerekek az 

iskolán kívül”, „Ismerd meg jogaidat! Teljesítsd kötelességedet!”vagy „Vigyázzon táskájára és 

zsebeire!”. A nyári szezonban (2018. május 1 – szeptember 1. között) tett biztonsági intézkedések 

része volt egy sor tájékoztató és megelőző tevékenység a sűrűn látogatott szórakozóhelyeken, mint a 

Maros Sport- és Szabadidőközpont, a Somostető vagy a Liget. 

 

  

  Sajtóval való kapcsolattartási tevékenységek  

 

 A 2018-as év folyamán Marosvásárhely Helyi Rendőrségének Igazgatósága ismertette 

tevékenységét a helyi román sajtóban – 189 cikkben, és a magyar sajtóban is – 22 cikkben -, heti 

sajtóközleményekben, valamint tájékoztató sajtóanyagokban.  Az intézmény igazgatója 4 televíziós- 
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és 3 rádióműsorban vett részt, 11 alkalommal adott interjút a Helyi Rendőrség tevékenységével és 

kezdeményezéseivel kapcsolatban, a polgárok korrekt és gyors tájékoztatása érdekében.            

Az intézmény tevékenységének népszerűsítése érdekében a Helyi Rendőrség hivatalos  Facebook 

oldalán -  https://www.facebook.com/pltgm - a helyi rendőrök tevékenységével kapcsolatos 

anyagokat közöltek / 293.271 vizualizálás/év.  

A Helyi Rendőrségének Igazgatóságának titkárságán a bejövetelek és kimenetelek 

nyilvántartásában 20.159 bejegyzést írtak, a következőképpen:   

- 1.647 benyújtott észrevétel/panasz a polgárok, illetve más intézmények részéről; 

- 86 kérés egyes megnyilvánulások engedélyezésére Marosvásárhely közterületén; 

- 18.426 más jellegű irat, tartozások kifizetési igazolása, idézések, közlések, folyamodványok, 

jegyzőkönyvek, belső feljegyzések, végrehajtási intézkedések/ előállítási parancsok, ellenőrzési 

jelentések, bejegyzések/felszólítások, polgári ítéletek, bíróságok, törvényszékek és bírósági 

végrehajtók által küldött eljárási iratok a város és az ország területéről, a szabálysértőknek a 

végrehajtók által küldött felszólítások.  A belső nyilvántartásban 2.132 iratot jegyeztek be.  

 

A KÖZREND-FENNTARTÓ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE  

 

A Közrend-fenntartó Osztály legfőbb célkitűzése a 2018-as évre vonatkozóan a polgárok 

biztonságának szavatolása, az antiszociális cselekedetek megelőzése és kiszorítása volt a rendőri 

jelenlét és autoritás révén, valamint azon szabálysértések megállapítása és szankcionálása, amelyek 

által az együttélés normáit megszegik, ezeket törvények és határozatok szabályozzák.    

 

A létszám és a tevékenységek megszervezése 

 

A város szintjén összeállított, a közrend felügyeleti tervének gyakorlati alkalmazása érdekében a 

Közrend-fenntartó Osztály naponta őrjáratokkal biztosította a rendet, 12 gyalogos – és intervenciós 

mobilcsapattal, valamint 10 övezeti vezetővel, a következőképp:  

- 9 – 14 gyalogos őrjárat; 

- 2 intervenciós mobilcsapat; 

- 10 övezeti felelős /a lakónegyedekben. 

A teljes év folyamán folytatták a tevékenységet a  10 övezeti állomáson, a Rovinari, Băneasa, 

Meggyesfalvi , Kövesdomb, Tudor, Hidegvölgy, November 7, Kárpátok Sétánya, Egyesülés 

lakónegyedben, illetve a központi övezetben, a 2018. május 1– okt. 28. közötti időszakban már 

működött a 11. rendőrállomás is, itt 3 váltásban folyt a szolgálat, a Maros Sport- és 

Szabadidőközpontban.  

Hasonlóképpen, a nyári szezonban a létszámot kiegészítették két járőrcsapattal a Somostető 

övezetében, a rendőrök legfőbb feladata a közrend és csend fenntartása, a gépkocsik feltörésének 

megakadályozása, továbbá az antiszociális cselekedetek megelőzése, az ATV-k és 

motorkerékpároknak az erdőn és a szabadidős területeken való áthaladásának megállítása volt. A 

törvénysértő személyeket tetteik arányában szankcionálták.         
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Személyek igazoltatása    Szabálytalan parkolás 

 

Kivételes figyelmet szenteltek a Hidegvölgy és Belvedere lakónegyedeknek, az állandó jellegű, 

gyalogos és mobil őrjáratokkal, ezáltal sikerült lényegesen csökkenteni az antiszociális cselekedetek 

elkövetésének számát, a törvényszegőket, akik nem tartották be a jogszabályokat a „szabadon 

hagyott és felügyelet nélküli állatokra” továbbá a „hulladékgazdálkodási és tárolási szabályokra” 

vonatkozóan, azokat szabálysértési bírsággal sújtották. Hasonlóan jártak el a városszéli erdőből (a 

lakónegyedek szomszédságában) lopott faanyag esetében. A járőrözési feladaton kívül, az osztály 

alkalmazottai 191 megnyilvánulás zavartalan lebonyolítását biztosították, és más tevékenységekben 

is részt vettek (aszfaltozás, sürgősségi intervenciók, nagy méretű tárgyak szállítása, mesterségek 

vásárán való részvétel stb. A mobil- és gyalogos őrjáratok rendszeresen segítséget nyújtottak a 

Gazdák Nélküli Ebek Kezelésének Osztálya, illetve a Sintérszolgálat számára, akik 126, a polgárok 

számára veszélyt jelentő ebet fogtak el és helyeztek el. A részleg alkalmazottai hasonlóan 

támogatták a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek alkalmazottainak munkáját, a fák és cserjék 

koronaalakítási és igazítási munkálataiban. 

A tevékenység fontos része volt a koldulás megelőzése és visszaszorítása. Hozzávetőleg 290 

személyt értek tetten, akik koldultak, ezeket a törvényes előírások szerint megbírságolták. 

    

                                   Kolduló személyek 
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Ezzel egyidőben, jegyzőkönyv alapján adtak át elhelyezés céljából a Szociális Gondozás és 

Gyermekvédelem Igazgatóságának 11 olyan kiskorút, aki koldult a város közterületein.  E 

kiskorúak közül egyesek családi agresszió nyomait viselték. Ugyancsak figyelmünk középpontjában 

álló jelenség - bár csökkenőben van – a graffiti típusú feliratok jelenléte köz- és magánépületek 

falain, az átkelőkön stb.  Ilyen téren 4 személyt bírságoltak meg.  2018. május 21-től kezdve a 

Közrend-felügyelő Osztály  életbe léptette a  ,,Marosvásárhely municípium közterületén 

elhelyezkedő, fizetős, önkiszolgáló rendszerben működő Parkoló- és Állomásozóhelyek Működtetési 

és Karbantartási Közszolgálatának Szervezési és Működési Szabályzatát”, a tevékenység 26.500 

feljegyzésben és 2.604 szabálysértési bírság jegyzőkönyvében öltött testet, a teljes összeg 521.100 

lej. Az állatvontatott járművek terén pozitív eredményeket értünk el, a város bejáratainál hetente 

tartott ellenőrzéseknek köszönhetően. Ennek ellenére, előfordultak esetek Hidegvölgyben és 

Remeteszegen lakó roma tulajdonosokkal, hogy más útvonalakat használtak, mint a város által 

jóváhagyottak.  

Ami a bűncselekmények elkövetését illeti, a fent említett időszakban 21 olyan esetet észleltek, 

amely ebbe a kategóriába sorolható, mint például tiltott szerek tulajdonlása, anyagi értékek 

tönkretétele, bántalmazás, lopás a közvagyonból, erőszak vagy szélhámosság stb.  

A törvényes előírásoknak megfelelően 22 gyanús személyt adtak át a Marosvásárhelyi rendőrség 

kompetens szakembereinek vizsgálatra és a valós tényállás megállapítása végett.  

 

Szakmai teljesítmények 

 

 2018-ban a Közrend-felügyelő Osztály alkalmazottai 7055 szabálysértési bírságot szabtak ki, 

ebből 402 figyelmeztetést, 1.085.850 lej összegben, 3.512, a végrehajtásokkal kapcsolatos 

jegyzőkönyv pedig folyamatban van.  A legfontosabb jogszabályok, amelyek alapján szankciókat 

alkalmaztak,  197/2007-es HTH, amely a  „Marosvásárhely municípium zöldövezeti fejlesztése és 

gondozásának biztosítása céljából meghozott intézkedések Szabályzatának jóváhagyására, valamint 

a 215/2008-as  HTH, amely Marosvásárhely municípium személyszállításának szervezési 

szabályaira vonatkozik, továbbá a 20/2008-as, a helyes gazdálkodásra, a tisztaság megőrzésére, a 

higiéniai normák betartására irányuló intézkedésekre vonatkozó HTH, illetve a 61/1991R számú 

törvény, amely a társadalmi, együttélési normák és a közrend megszegése elleni intézkedésekre 

vonatkozik.          Operativitási szemszögből, a helyi rendőrök felkészítését, útbaigazítását és 

ellenőrzését az osztályvezető, az irodavezetők és a váltásvezetők végzik mintegy 24 órás állandó 

szolgálatban, az intézmény vezetősége által kialakított program szerint, a fő feladat az őrjáratok 

irányítása és útbaigazítása a szolgálat teljesítése alatt, egyidőben az intézmény vezetőinek 

tájékoztatásával az összes eseményekről vagy esetleges gondokról.  

Az Intervenciós Iroda tevékenysége. A 2018-as évben az iroda alkalmazottai mintegy 2.500 

jegyzőkönyvet állítottak össze, amelyből 219 figyelmeztetés volt, a helyi költségvetés számára 

beszedett összeg 57.050 lej, szemben a 78.583 lejes, 2017-es évi összeggel. 

          A vizsgált időszakban az iroda alkalmazottai 103 jegyzőkönyvet állítottak ki és osztottak ki a 

marosvásárhelyi szabálysértőknek, 219 alkalommal teljesítettek az igazságszolgáltatás által elrendelt 

eljárásokat, 145 alkalommal pedig bírósági végrehajtók általi utasításokat. 28 alkalommal kísérték el 
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az Electrica Rt. alkalmazottait azon személyek tettenérése céljából, akik törvénytelenül csatlakoztak 

az elektromos hálózathoz. A téli évszakban 58 hajléktalan személyre találtak, ezeket utólag az éjjeli 

menedékházban helyezték el.  

A 61/1991R számú törvény 2. és 3. cikkelye értelmében bírságoltak meg 45 személyt koldulás 

miatt, a kiskorúak esetén ezek törvényes gyámját vonták felelősségre. Az iroda alkalmazottai 11 

bűncselekményt jegyeztek fel, főként lopásokat, ezek nyomán 12 jegyzőkönyv született, amely 

alapján az elkövetőket átadták Marosvásárhelyi Rendőrségnek.  

 

          

   

          A Siletina Rt. ellenőrei 22 személyt szabálysértés miatt megbírságoltak, mivel a szóban 

forgó személyek jegyek, illetve utazási igazolvány/bérlet nélkül utaztak,  ugyanakkor 17 kiskorút 

elszállítottak, elhelyezés végett, a Gyermekvédelmi és Szociális Gondozási Osztályra, miután 

kolduláson kapták őket és az utcán csavarogtak.    

 Az őrjárati tevékenység mellett, az iroda alkalmazottai a közrend-fenntartásában is részt 

vettek több, Marosvásárhely municípium területén folyó megnyilvánuláson, kulturális 

rendezvényeken, előadásokon, tüntetéseken, vallásos, megemlékezési és más jellegű 

rendezvényeken.  

 

A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI IRODA TEVÉKENYSÉGE 

 

Az említett időszakban a Közlekedésbiztonsági Iroda különös figyelmet szentelt a tiltó- és 

korlátozó közlekedési táblák tiszteletben nem tartására, a Torda, Fogaras, Enyed, az 1918. 

December 1., Kis Sziget, Erdély, Bogáti, Jövő,  Harmónia és a Dózsa György utcában, valamint az 

1848-as lakónegyedben, 42 szabálysértési bírságot szabván ki.  

A közlekedési szabályokat megszegők szabálysértéseinek megállapítása folytán  (szabálytalan 

állomásozás, parkolás, tiltott helyekre való behajtás, gyalogátjárók, kerékpárosok stb.) intézkedtek, 
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4535 szabálysértési bírságot szabtak ki, amelyből 756-ot  figyelmeztetéssel, összesen 191.635 lei 

értékben. Naponta monitorizálták a Városháza utcát, a központi övezetet és a Maros Megyei 

Kórházat, tekintettel a fogyatékos személyek parkolóhelyeire, 118 gépkocsivezetőt megbírságoltak, 

48 személy pedig figyelmeztetésben részesült.  

 

 

 

 

Ezzel egy időben, a közúti közlekedésbiztonságiak oktató-megelőző céllal tevékenykedtek, és 

intézkedtek azon esetekben, amikor a gépkocsivezetők figyelmen hagyták a „Tilos behajtani 3,5 

tonnánál súlyosabb gépkocsival” feliratú táblákat a Bogáti utcában, itt 6 alkalommal róttak ki 

pénzbírságot.  

A 2018. július 2-6. közötti időszakban, a Harmónia utcában 2 gépkocsivezető szóbeli 

figyelmeztetést kapott a „Behajtani tilos” forgalmi tábla tiszteletben tartása végett. Az óvodások és 

iskolások körében előforduló közúti balesetek megelőzése céljából biztosították a rendőrségi 

alkalmazottak jelenlétét a tanintézetek közelében (Constantin Brâncuși Technológiai Középiskola, 

Európa Gimnázium, Dacia Gimnázium és Nicolae Bălcescu Gimnázium), gépkocsival való 

járőrözéssel, naponta, különösképp az iskolai program elejére és végére való tekintettel.  86 

folyamodványt nyújtottak be a Közterület –kezelő Igazgatóságra az egyes köz – és magántulajdoban 

lévő javak tönkretételével végződött közúti balesetek kapcsán, továbbá 111 hiányzó forgalmi tábla 

felszerelése és 154 olyan forgalmi tábla helyettesítése végett, amely nem felel meg a jelen 

követelményeknek. Kérték a hibás jelzőlámpák megjavítását 4 útkereszteződésnél, jelezték 244 

kátyú és egyenetlenség jelenlétét, ami veszélyt jelent a gépkocsivezetőkre nézve, továbbá szóvá 

tették a tranzverzális jelzés hiányát vagy kopását 62 gyalogátjáró esetén.  

Hasonlóan, 8 javaslatot nyújtottak be a Közlekedési Bizottságnak egyes jelzőlámpák szombati, 

vasárnapi és ünnepnapokon való működtetésére (sárga villogófény) 13 övezetben,  valamint a 
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„Behajtani tilos“forgalmi táblák felszerelését mindkét irányban a Határ utcában,  egy 

„Gyalogátjárót” a Tamás Ernő utcában, a Fasor és az Alma utca, valamint a hozzájuk tartozó utcák 

elrendezését, egy sáv létrehozását az 1918. Dec. 1 sugárút és a Jeddi út kereszteződésénél a 

gépkocsik jobb oldalra való kanyarodása érdekében, a jeddi irányba, illetve más, Marosvásárhely 

municípium területén elhelyezkedő közlekedési artériák korlátozását.  

Az iroda 126 bejelentést kapott természetes és jogi személyektől, kereskedelmi vállalatoktól, 

NKSZ-ektől a megoldandó problémákra nézve, ezeket operatívan megoldották, és írásban 

válaszoltak az érintetteknek. 

          Románia Municípiumainak Egyesülete részére összeállítottak egy anyagot, amelyben egy 

sor legiszlációs könnyítést javasolnak, a 2002. jún. 27-i, 421-es törvény módosítására és 

kiegészítésére, amely a tulajdonosok nélküli, a köz – és magánterületen hagyott járművek 

jogállására vonatkozik.   

           Az említett időszakban az iroda alkalmazottai 5 esetben bűncselekmény elkövetését is 

megállapították, az elkövetőket pedig átadták Marosvásárhely Municípium Rendőrségének a 

vizsgálatok folytatása végett. 

         A rendőrök 154, építőanyagokat szállító gépkocsivezetők tulajdonában levő szabad átjárási 

engedélyt ellenőriztek, és végig követték ezek útvonalait, a pontos időt és dátumot, amelyekre ezen 

iratokat kibocsátották. 84 nagy kapacitású gépkocsi tulajdonosát megbírságolták szabálysértés miatt.  

 

 

  

A 2018. ápr. 1–május 31., illetve a 2018. okt. 17–nov. 30. közötti időszakban, az „Általános 

tavaszi és őszi nagytakarítás” alkalmával 43 keskeny utcában irányították és tehermentesítették a 

forgalmat, hogy a köztisztaságiak biztonságban összegyűjthessék a hulladékot. 

  A Közlekedésbiztonsági Iroda egyéb feladatai mellett szakmai segítséget nyújtott az Electrica 

Serv, Citadin Rt, Insta Grup, Hidroconstruct Rt, Tracia Rt, Astor Rt., Aquaserv Rt. cégeknek 

egyes közművesítési és építési munkálatok elvégzésében.  

Az utólag módosított 421/2002-es, a tulajdonosok nélküli, a köz – és magánterületen hagyott 

járművek jogállására vonatkozó törvény kapcsán 275, gazdátlanul álló, elhagyott gépkocsit találtak, 

235 esetben helyeztek el felszólítást ezek szélvédőire. 3 gépkocsit elszállítottak. 
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185 esetben a szóban forgó járművek tulajdonosai eleget tettek a figyelmeztetésnek, és 

elköltöztették gépkocsijukat a közterületről, további 50 autó számára még folyamatban van az 

eljárás.   

 

A Célpontok Őrzését és Értékek Szállítását Felügyelő Részleg tevékenysége 

2018-ban, a részleg alkalmazottai  1920 esetben biztosították jelentős pénzösszegek és értékek 

szállítását a Városháza pénztárától Marosvásárhely Kincstárába, mindez minden incidens nélkül 

bonyolódott le. A közrend és a csend fenntartása, valamint az ellenőrök kíséretének a 

személyszállítási eszközökön való biztosítása alkalmával 396 szabálysértési bírságot róttak ki.   

 

A Diszpécser-szolgálat tevékenysége, terület-felügyelés  

Lakónegyed-felelősök 

A fent említett időszakban összesen 1.321 alkalommal szabtak ki bírságot, ezek közül 71-et 

figyelmeztetéssel, amelynek összege 32.615 lej volt. A lakónegyed – felelősök rendszeresen 

tartották a kapcsolatot az intézmények vezetőivel, a tanintézetekkel, a lakótársulások elnökeivel, a 

körzetükben található kereskedelmi egységek adminisztrátoraival, és jelentős mértékben 

hozzájárultak a felmerülő gondok megoldásához.    

 

  

Közrend-fenntartási feladatok 

 

A napi őrjáratban teljesített tevekénységek mellett, az osztály alkalmazottai 191 alkalommal vettek 

részt tömegrendezvényeken (kulturális rendezvények, előadások, tüntetések, vallási, megemlékező 

és más jellegű rendezvények – mint például az időskorú személyek megünneplése, a nyári idény 

megnyitója, az ünnepi díszkivilágítás és a korcsolyapálya felavatója, nyugdíjasok szilveszter stb.) A 

155/2010-es törvény 11. cikkelyének „a” betűje értelmében a D.S.T. iroda alkalmazottai 9983 

felszólítást kézbesítettek ki a 18. életévüket betöltött fiataloknak, valamint azon személyeknek, akik 

nem cserélték ki személyazonossági irataikat, hogy jelentkezzenek a Marosvásárhelyi SCLEP 

irodájánál. Az övezeti vezetők erőfeszítése a polgárok által benyújtott 358 írásos kérés megoldására 

irányult, 573 jegyzőkönyvet állítottak ki.   
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A szolgálatos tiszt tevékenysége. 2018 folyamán 12.009 telefonos bejelentést jegyeztek fel a 

polgárok részéről, a többi esetet az őrjáratban lévő csapatok oldották meg. A Helyi rendőrség 

szolgálatos tisztjei állandó jelleggel biztosították a kapcsolattartást a közművekkel, szolgáltatókkal 

(Electrica, E.ON GAZ, Aquaserv,  Salubriserv stb.), amelyek igényelték is az osztály 

közbelépését, amikor erre csak szükség volt.  Továbbá, 952 alkalommal vették figyelembe az 

alkalmazottak szabadidőben tett jelzéseit, bejelentéseit. Ezen tevékenységek mellett a szolgálatos 

tisztek különféle esetekben biztosították a rendet különféle rendezvényeken.  

 

 

A rendőrséghez beérkezett telefonos bejelentések 

 

Azon személyeket, akik a hivatalos nyitvatartás után folyamodtak a Helyi Rendőrség 

Igazgatóságához, elirányították és tanácsokkal látták el a felmerülő gondok megoldása érdekében.  

Az intézményben való fogadás a hivatalos nyitvatartás ideje alatt a törvényes előírások szigorú 

betartásával történt, a vezetőség szakmai utasításai szerint. Megemlítjük, hogy úgy a szolgálatos 

tisztek váltása, mint a használatba kerülő anyagok átvétele és átadása különös gondok nélkül zajlott 

le.  

„112-es Integrált Diszpécserszolgálat”. A diszpécserszolgálat keretén belül dolgozó 

alkalmazottak 5.610 alkalommal kaptak telefonos bejelentést. Ezek közül 706 érvénytelen volt, a 

többi bejelentésre a helyi rendőrök szálltak ki, ezek kompetens megoldása érdekében. A 

közterületekre kihelyezett térfigyelő kamerák által készített felvételek jelentős szerepet játszottak 

873 esemény felderítésében és megoldásában, nevezetesen az 591 szabálytalan parkolás, 168 

útelzárás esetén, a 71 kolduló azonosításában, valamint a 43, áldozatot, anyagi károkat és a 

közterület rongálását okozó, néha cserbenhagyásos közúti baleset kapcsán.  

A rendőrség saját diszpécserszolgálata 
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A 2018. jan. 1 – dec. 31. közötti időszakban a diszpécserszolgálat alkalmazottai 9.304 személy, 

illetve 11.135 gépkocsi kapcsán végeztek ellenőrzéseket, ami 2.250, illetve 3.049 esettel több a 

2017-es évhez képest.  Az említett ellenőrzések során megállapították, hogy 23 személy esetén lejárt 

a személyazonossági érvényessége. 58 forgalmi engedélyt vontak be. Az ellenőrzött gépkocsik teljes 

számához képest, 440-nek érvénytelen volt a forgalmi engedélye.  

A Rendőrség Saját Diszpécser-szolgálata tevékenységének köszönhetően, a közlekedésbiztonsági, 

intervenciós és rendvédelmi struktúráit 1.223 esemény, 34 közúti baleset, 1.070 szabálytalan 

parkolás, 21 prostitúciós esetben, 17 utcai rongálás és 78 koldulási eset kapcsán irányították 

különböző helyszínekre.  

191 esetben adtak át a térfigyelő kamerák által felvett képeket a Marosvásárhelyi Rendőrségnek 

vagy a személyes jellegű információk kezelőinek, az elkövetett cselekmények bizonyítékául. 

 

Az építkezési fegyelmet, utcai hirdetőtáblákat, továbbá a kereskedelmet és 

környezetvédelmet felügyelő osztály tevékenysége  

 

  Az említett időszakban, az osztály alkalmazottai a helyi közösség érdekeit szem előtt tartva, a 

törvény tiszteletének szellemében végezték feladataikat, a hatóság jogkörének és a helyi 

közigazgatás végrehajtó tevékenységének feladatai szerint, összhangban minden ágazat specifikus 

szabályozásával, amelyet a helyi és központi hatóságok által meghatározott közigazgatási iratokban 

fejtenek ki 

Az osztály 8.710 ellenőrzést végzett, 2.703 alkalommal szabott ki pénzbírságot, 374.547,25 lej 

összegben, ebből begyűjtöttek 83.937,09 lejt, ami 22,41%-ot tesz ki.   

 

Az Építkezési fegyelem és az utcai hirdetőtáblák felügyeleti tevékenysége  

 

Az iroda fő célkitűzése az 50/1991-es, az építkezési munkálatok végrehajtási engedélyére 

vonatkozó törvény előírásainak betartatása volt.  Ily módon, 5.241 alkalommal végeztek 

ellenőrzéseket az utcákon, sugárutakon, a város területén lévő különböző építőtelepeken.  88 esetben 

bukkantak olyan cégekre, amelyek nem rendelkeztek építkezési engedéllyel, ezért ugyanannyi 

alkalommal szabtak ki bírságot 116.000 lej összegben, amiből jelen pillanatig 37.000 lejt fizettek ki. 
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A Helyi Rendőrség alkalmazottainak ellenőrző tevékenysége 

        

A 20/2008-as HTH utasításainak be nem tartása okán a BDCAS alkalmazottai 6 alkalommal róttak 

ki szabálysértési bírságot - 2.500 lej összegben – gazdasági szereplőknek, akik nem helyezték el 

munkapontjaikon a cégtáblát. Az iroda tevékenységének egy másik része Marosvásárhely 

közterületeinek civilizált összképének fenntartására fókuszált, a 185/2013-as törvény alapján. Azon 

természetes és jogi személyekre figyeltek, akik törvénytelenül foglaltak el hirdetési felületeket 

bannerekkel járdákon, sétányokon, parkokban stb. A helyzet tisztázásáig utasítást adtak ezek 

leszerelésére, és visszahelyezésük csupán az engedélyezés után történhet meg.    

Hasonlóképpen jártak el és ellenőrzéseket tartottak azon személyek azonosítása érdekében, akik 

mobil reklámokat helyeztek el a város közterületén. 19 ilyen esetet észleltek, és ugyancsak 19 

alkalommal küldtek ki felszólítást, amelyben utasították az érintetteket, hogy 3 órán belül távolítsák 

el a közterületről a szóban forgó hirdetési anyagokat, visszahelyezésük pedig csupán az 

engedélyezés után történhet meg. Az utasításokat minden esetben teljesítették, nem volt szükség 

további intézkedésekre. 

Az ingatlanok hőszigetelési munkálataival kapcsolatos előírásának betartását is ellenőrizték, az 

építőtelepeken 27 esetben bukkantak olyan esetekre, ahol törvénysértés történt. Az érintett 

személyeket felszólították, hogy szerezzék be az építkezési engedélyt, és azok esetén, akik ennek 

nem tettek eleget, 21 alkalommal bírságoltak. A bírságok összértéke 31.000 lej volt. 
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Építkezési engedély nélküli hőszigetelési munkálatok 

Különös figyelmet szenteltek a közterületeken elvégzett építkezések engedélyezése és végrehajtása 

kapcsán észlelt szabálysértések tetten érésének, ami egy fotó – dokumentumban és egy részletes 

jelentésben testesült meg a terepen észlelt valós helyzetre vonatkozóan. Ezeket elküldték a 

Polgármesteri Hivatal, valamint a Közterület-kezelő Közszolgálat vezetőségének, a törvényes 

intézkedések végett.   

Azon 10 eset kapcsán, amelynél nem teljesültek az engedélyezés feltételei, 10 jegyzőkönyvet 

állítottak össze a szabálysértés megállapítását illetően, a kirótt bírság összege 23.000 lej volt. Ezzel 

egy időben utasítást adtak a terület kezdeti állapotának visszaállítására. A BDCAS alkalmazottai 

részt vettek a közrend fenntartásának biztosításában is, 27 kulturális- és sportrendezvényen, továbbá 

398, a polgároktól vagy más intézményektől kapott észrevételre válaszoltak, kerestek megoldást.   

Tevékenység környezetvédelmi vonalon. A környezetvédelem terén, a megbízott alkalmazottak 

2.148 ellenőrzést végeztek terepen, a gazdasági szereplők és a köztisztaság megőrzését szolgáló 

cégek (takarító cégek) közötti szerződéskötések, valamint a város területén folyó köztisztasági 

munkálatok monitorizása kapcsán, valamint azon személyek kiszűrése végett, akik a hulladékot más 

helyen tároljak, mint az erre kijelöltek. Ezen akciók során 149 alkalommal szabtak ki pénzbírságot, 

főként azért, mert az illető cég nem rendelkezett egy takarító céggel kötött szerződéssel, továbbá a 

hulladékokat nem az erre kijelölt helyen dobták el. Ezek összege 17.940 lej volt, ebből mostanig 

4.500 lejt sikerült begyűjteni. A szakfelügyelők 98 panasz és petíció nyomán oldották meg a 

helyzetet, 164 személyt hívtak be a hivatalba egyes részletek tisztázása érdekében, és 245 

alkalommal kézbesítettek ki felszólítást, illetve bejegyzéseket a hóeltakarítás kötelezettségének 

tiszteletben tartása kapcsán.       

        A 2018-as év folyamán a szabálysértési jegyzőkönyvek 64,70 %-át fizették be, csupán két 

alkalommal nyújtottak be óvást.   

 

Kereskedelmi ellenőrzési tevékenység. Az iroda alkalmazottai 1.321 ellenőrzést végeztek, ezek 

során 145 alkalommal szabtak ki pénzbírságot. Ezek teljes összege 207.992,25 lej volt, amiből jelen 

pillanatig 42.437,90 lejt sikerült behajtani.   
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A kiszabott bírságokból, illetve a begyűjtött adósságokból (területadó, véleményezési díj, 

engedély-kibocsátási díj, hátralékok) származó összeg – a terepen, gazdasági ügynökök által végzett 

ellenőrzések folytán - 251.429,12 lej volt. Az iroda tevékenységének elemzése során megállapítható, 

hogy a terepmunka, az alkalmazottak professzionális hozzáállása optimális eredmények eléréséhez 

vezetett. Miután egy közel egyenlő számú gazdasági szereplőnek csökkentették a büntetését, a 

szabálytalanságok száma is csökkent.   

 

 A Logisztikai, Jogi és Kapcsolattartó Osztály tevékenysége  

 

Az osztály által végzett specifikus aktivitások a jogi összetevő biztosítására, az intézmény 

működése számára szükséges logisztikai támogatás ellátására és a jegyzőkönyvek nyilvántartására 

irányultak. 

Jogi osztály. Az osztály érdekeinek képviselete és megvédése céljából úgy a természetes, mint a 

jogi személyekkel levelezést folytattak. Ily módon:  

  - a Helyi és Országos Rendőrség intézményei közötti együttműködés alapján 650 felszólítást 

fogalmaztak és szerkesztettek meg, aminek célja a ténymegállapításra és pénzbírságra vonatkozó 

jegyzőkönyvek közlése (kifüggesztése/kézbesítése) volt; 

 - az ügyészséggel, illetve a bírósági végrehajtókkal való kapcsolat révén 400  tájékoztatást 

(felszólítást) küldtek ki az eljárási iratok közlése céljából; 

 - hozzávetőleg 100 folyamodványt állítottak össze a harmadik fél irányába, illetve a petíciókra 

való válaszok kapcsán; 

 - 150 belső feljegyzést fogalmaztak meg a Marosvásárhely municípium szervezeti 

felépítéséhez tartozó részlegek/igazgatóságok felé; 

 - 7 szakmai jelentést szerkesztettek meg a határozattervezetek kapcsán, a 36/2002-es számú 

kormányrendelet alapján, a Helyi Tanácsok Szervezési és Működési Szabályzatára vonatkozóan;  

2017 2018
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 - információkat kértek/szolgáltattak az ország törvényszékei mellett működő Cégjegyzéki 

Irodák felé, mintegy 800 esetben. 

  

A 2018-as év folyamán, jogi asszisztenciát biztosítottak a joghatósággal rendelkező bíróság és a 

fellebbviteli bíróság számára olyan esetekben, amelyek tárgya a szabálysértési panasz volt, ezekre 

ellenkérelmeket fogalmaztak meg, valamint perbehívási kérelmeket az építkezési fegyelem és az 

utcai hirdetőtáblák ügyében. Ilyen téren, a bíróságon 150 esetet tárgyaltak, amelyeket részben 

megoldottak, és nagy többségében a Helyi Rendőrség Igazgatósága javára ítéltek meg.  

Ami a közösség érdekében folytatott tevékenységeket illeti, megjegyezzük, hogy 160 iratcsomót 

jegyeztek be büntetőjogi mandátumok kapcsán, ebből 55-öt megoldottak a 2018-as év végére. 

Kiemeljük, hogy a közösség érdekében végzett munkára vonatkozó büntetőjogi mandátumot a 

Maros Megyei Törvényszék melletti Pártfogó Felügyelettel való együttműködésben életbe léptetni.

  

Ugyanebben az időszakban, 50 iratcsomót jegyeztek polgári mandátummal a közösség érdekében 

elvégzendő munkára, és 700 polgári mandátum igazolását tették meg, ezeket közölték a 

Marosvásárhelyi Bíróság Végrehajtási Részlegének Irodájával, illetve az ország más bíróságaival. 

Jelenleg eljárás folyik 50 olyan iratcsomó kapcsán, amelyben panaszt emelnek a 231/2017-es HTH 

alapján kirótt bírságokra – a Marosvásárhely municípium területén levő, önkiszolgáló rendszerben 

működő, fizetéses Parkolók – és Állomásozóhelyek Közszolgálata szervezési és működési 

szabályzatának jóváhagyását illetően. 

 

 Logisztikai osztály 

 

Az osztály legfőbb specifikus tevékenységei a következők voltak: az elsődleges számviteli iratok, 

az anyagi javak és az üzemanyag beszerzésével kapcsolatos dokumentációk (feladatfüzetek) 

összeállítása, a költségvetési tevékenységnek és folyamatban levő szerződések (projektek) követése, 

a készpénz felvétele, az elszámolás összeállítása, az intézmény tulajdonában levő gépkocsik 

műszaki állapotának és karbantartásának magas szinten tartása, anyagi javak beszerzése és a 

dokumentumok archiválása, kategóriák szerint. Jelenleg a Helyi Rendőrség Igazgatósága 15 

gépkocsival van ellátva, amelyből 13 a műveleti osztályé, 2 Peugeot márkájú mopeddel, 8 akusztikai 

– fényhatású jelzőrendszerrel, 9 hordozható, a gépkocsikra szerelt videofelvevő rendőr-kamera, 10 

darab 9 mm-es Glock pisztoly, egy sorompó-rendszer, egy belső, videokamerás térfigyelő, valamint 

egy riasztórendszer, amely a szolgálatos tiszt irodáját riasztja. A városi zárt körű televíziós rendszer, 

amely 23 videokamerával rendelkezik, és amelyet az antiszociális cselekedetek megelőzése céljából 

szereltek fel, biztosítja a veszélyesebb helyek láthatóságát és felügyeletét, és a Helyi Rendőrség 

közbelépési lehetőségét, amennyiben ezt a helyzet úgy kívánja.  
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A gépkocsipark megújítása, valamint a közlekedésbiztonság javítása céljából ez évben 

összeállították az iratokat egy gépkocsi megvásárlására, amely a Helyi Rendőrség Igazgatóságát 

fogja kiszolgálni. Továbbá, 16 hordozható videofelvevő-rendszert vásároltak – hordozható rendőr-

kamerákat – amelyeket egyénileg, vagy a gépkocsira elhelyezve is használhatnak, és 2 hordozható 

videofelvevő rendszert – térfigyelőket, amelyek szükségesek a Helyi Rendőrségi Igazgatóság 

munkájában. 

 

Az autópark „felvonulása” és az intézmény bemutatása – 2018. október 2-án és 2018. december 

elsején. 

 

Jegyzőkönyvek és nyilvántartás 

Az osztályon belül specifikus tevékenységek folytak, mint a jegyzőkönyvek bejegyzése az 

informatikai rendszerbe és a nyilvántartási regiszterbe, az adatbázis frissítése és elmentése havonta 

egy külső adathordozóra, a megbírságoltak által át nem vett jegyzőkönyvek közzé tétele, a 

kifizetetlen büntetések (jegyzőkönyvek) átküldése végrehajtás végett, valamint az alá nem írt 

jegyzőkönyvek közzé tétele.  

A vizsgált időszakban intézményünk a következő módon járult hozzá a város költségvetéséhez, a 

helyi rendőrök által összeállított jegyzőkönyvek folytán (kifizetési kötelezettség):   

- kiállított jegyzőkönyvek – 13.730, ebből – 12.458 pénzbírság, 1.272 pedig írásos figyelmeztetés; 

- végrehajtás céljából kiállított jegyzőkönyvek -  6.447; 

- kifizetni való összeg – 2.760.026 lej. 
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Jegyzőkönyvek statisztikája jogszabály-kategóriák alapján 

 

 

Marosvásárhely Helyi Rendőrségének önkéntesei 

 

A 2018-as év végén az intézményünk keretén belül dolgozó önkéntes személyek száma 8 volt, ők 

különféle nemzetiségűek és a legkülönbözőbb társadalmi csoportokból kerültek ki. Az illető 

struktúra a 2012-es évtől működik, az önkéntes alapú tevékenység egy, a Marosvásárhely 

municípium és a Helyi Rendőrség, illetve az önkéntes között megkötött szerződés alapján folyik, 

összhangban a 29/2012-es számú H.T.H., illetve a 78/2014 M törvény előírásaival. Az önkéntesek 

aktív polgári szerepvállalásról tettek tanúbizonyságot, a Helyi Rendőrség alkalmazottaival együtt 

részt vettek a közrend és a csend fenntartásában a 67, Marosvásárhelyen zajló esemény és akció 

során. Legjelentősebbek a Maros Sport- és Szabadidő-központban, az Ócskapiacon, továbbá a 

Marosvásárhelyi ASA futballcsapatának mérkőzésein való rend fenntartása volt, ugyanakkor egyes 

különleges eseményeken is segédkeztek –a „Marosvásárhelyi Napok”, az „Őszi szimfóniák” vagy a 

„téli ünnepek” alkalmával. 

 

 

3778

3187
1901183

2604

805

Total Procese Verbale

HCL 197/2007 OUG 195/2002 HCL 20/2008

Legea 61/1991 HCL 231/2017 Alte situații
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Akcióban a Helyi Rendőrség önkéntesei 

        A tájékoztatási és megelőzési kampány elindításakor intézményünknek az összes önkéntes 

segítséget nyújtott, és szórólapokat osztott ki a város lakónegyedeiben. 

Partnerségi, sport- és szocializációs tevékenységek  

 Az év során, az intézmény alkalmazottai különféle eseményeken, ünnepségeken vettek részt mint 

például Május 21 – Románia Helyi Rendőrségének Napja és December elseje – Románia Nemzeti 

Ünnepe.  A Helyi Rendőrség Igazgatóságának sportolói élen jártak a Marosvásárhelyi Helyőrség 

által szervezett versenyeken, a Hadsereg Napján, valamint március 25-én, a Román Rendőrség 

Napján, március 26-án, a Román Hírszerző Szolgálat, április 3-án, a Csendőrség Napján, továbbá 

szeptember 13-án - A Sürgősségi Esetek Szakfelügyelőségénél. E tevékenységek keretében több 

versenyt rendeztek (sakk, tábla, minifoci, asztalitenisz, badminton stb.) , ezek mind az emberközi 

kapcsolatok megerősítését célozták.  

 

        

              Elnyert kupák és oklevelek                    A Helyi Rendőrség sportolói  
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Célkitűzések a 2018-as évben 

 

1. a helyi rendőrök részvétele a tevékenységi ágazataikkal kapcsolatos szakmai felkészítőkön; 

2. egy legiszlációs javaslat kezdeményezése a Helyi Rendőrség alkalmazottainak nyugdíjazási 

kritériumainak egyeztetésére a Nyugdíjtörvény aktuális szabályozásaival, és egyeztetve az Országos 

Védelmi és Rendfenntartási rendszerben érvényes specifikus normákkal;   

3. a legiszláció módosítása, és megfelelő pénzösszeg juttatása, az évi ellátásnak (felszereltség) 

megfelelően, az 1332/2010-es KH 1-es Melléklete szerint; 

4. az intézmény alkalmazottainak rendszeres képzése és ellenőrzése az állampolgárokkal való jó 

kapcsolattartás és tiszteletteljes viselkedés terén;   

5. a fegyelmi túlkapások operatív módon való feldolgozása a teljes közösség körében, beleértve 

azon intézkedéseket, amelyek a jövőben a túlkapások megelőzését szolgálják; 

6. az emberek tiszteletén, a korrektségen, bizalmon, igényességen, együttműködésen, személyi 

példamutatáson és szakmai felkészültségen alapuló értékelvű, hatékony munkastílus; 

7. a szakmai felkészítés ellenőrzési intenzitásának növelése, a törvényes előírások és intervenciós 

módszerek helyes ismeretére és alkalmazására helyezve a hangsúlyt, az önvédelmi készségek 

kialakítása, illetve a szolgálati fegyver kezelésének jó ismerete;      

8. egyes konkrét intézkedések foganatosítása a fogyóanyag, az alkatrészek és az üzemanyag 

költségeinek csökkentése érdekében;  

9.  a munkaköri leírások részletes bemutatása az új alkalmazottaknak, és a törvényesség 

tiszteletben tartásának követése, a magas szakmai teljesítmények elérése érdekében, az összes 

szinteken.   

 

A Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztályának tevékenysége a 2018-as év folyamán 

 

- A 2017.11.01-i 80752/898-es számú, 2016.11.01-2017.03.15. közötti periódusra vonatkozó 

intézkedési tervbe foglalt, a 2017-2018-es hideg évszakot illető feladatok megvalósítása a 

Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya előírásainak megfelelően; 

- A 2018.03.12-ei 15438/280 -as számú, 2017.03.15-2017.04.30. közötti periódusra vonatkozó 

árvízvédelmi tevékenységi terv összeállítása és megvalósítása a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes 

Osztálya előírásainak megfelelően; 

- A 2018.06.21-ei 37188/605-es számú, a magas hőmérséklet lakosságra gyakorolt káros 

hatásainak, illetve a magas hőmérsékletből fakadó tűzeseteknek az elkerülésére és a szélsőséges 

időjárás által okozott sürgősségi esetekre, valamint A meteorológiai és árvízvédelmi vészhelyzetek 

kezelésében érintett intézmények és tevékenységi terv összeállítása a 2018. július 1–augusztus 31. 

közötti időszakra vonatkozóan ; 

- A 2018. 11.02/65133-as számú tevékenységi terv a 2018-2019 hideg évszakára vonatkozóan, a 

specifikus, veszélyes  meteorológiai hatások megelőzésére és megakadályozására, a Sürgősségi 

Helyzetek Önkéntes Osztálya előírásainak megfelelően, a gazdasági és társadalmi tevékenységek 

normális feltételek közötti lefolyása érdekében (a 2018.11.15–2019.03.15. közötti időszakra); a 

közintézményekre és gazdasági szereplőkre háruló feladatok közlése, valamint a Sürgősségi 

Helyzetek Önkéntes Osztályának tevékenységi tervében szereplő feladatok elvégzése. 
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Köztájékoztatási tevékenységek 

 

Az 5199/90 számú 2018.01.21-i, a köztájékoztatásra vonatkozó grafikon értelmében a következő 

tevékenységekre került sor: 

- a 2018-as évben első negyedévben a város területén megelőzés és a sürgősségi esetek kezelése 

céljából informatív – felvilágosító anyagokat osztottak szét 30 lakótársulás kötelékébe tartozó 1806 

lakrész között (központi övezet és 1989  Dec. 22. lakónegyed), valamint 393 lakrész és 1176 egyéni 

háztartás részére az 1989. Dec. 22. negyed, a Somostető és a Bodoni utcai övezetek között. 

- Kiosztottak és feldolgoztak Marosvásárhely municípium összes tanintézményében, az elemi, 

gimnáziumi és középiskolai oktatásban 54 mappát, amely oktató – nevelő, a sürgősségi helyzetekkel 

kapcsolatos témákat érint, szórólapokat, megelőzést szorgalmazó plakátokat stb., a 

következőképpen: Video DVD – 54 db, megelőzési poszterek – 54 db, szórólapok, tájékoztatók -

1512 db. 

- a lakosság sürgősségi esetekre való felkészítését célzó tájékoztató anyagok összeállítása és 

közzététele Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának weboldalán. 

Ellenőrző tevékenységek a tűzvédelem és a polgári védelem vonalán  

- A 2018. jan. 23-i, 4312/64-es, köztájékoztatásra vonatkozó grafikon szerint a 2018. február–

március közötti időszakban folytak a Marosvásárhely municípium alárendelt egységeinél az 

ellenőrző és útbaigazító tevékenységek, 30 alkalommal, itt intézkedések folytak a megállapított 

hiányosságok határidőben történő pótlására.    

- A 2018. ápr.19-i., 23824/414-es, köztájékoztatásra vonatkozó grafikon szerint, Marosvásárhely 

közintézményeinél és gazdasági szereplőinél, kockázati besorolásuk függvényében, a január–május 

közötti időszakban 4 alkalommal végeztek ellenőrzést polgári védelem vonalon, továbbá 

intézkedések folytak a megállapított hiányosságok határidőben történő pótlására.    

-  A 2018. ápr.19-i., 23824/414-es, köztájékoztatásra vonatkozó grafikon szerint, a 2019. 

szeptember 27–december 10. közötti időszakban, Marosvásárhely Helyi Tanácsának 

alárendeltségébe tartozó összes tanintézetében ellenőrzést tartottak a tűzvédelem és polgári védelem 

kapcsán. 25 óvodát és 14 gimnáziumot ellenőriztek, 22 ellenőrzési bejegyzést eszközöltek, 

amelyekben utasításokat adtak a hiányosságok kijavítására és ezeknek határidőt szabtak.   A 2018. 

szeptember 27–2018. december 10. időszakban az egyetem előtti oktatásban folyó megelőző 

tevékenységekre vonatkozó jelentést a 2. Melléklet mutatja be.  Arra vonatkozóan, hogy az észlelt 

hiányosságokat hogyan pótolják, a Sürgősségi Esetek Önkéntes Osztálya 17 esetben kapott 

tájékoztatást a tanintézmények vezetősége részéről.  

 

Operatív iratok összeállítása és aktualizálása 

 

- A Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya köztájékoztatási grafikonjának összeállítása a 2018-

as évre vonatkozóan; 

- a rizikótípusok szerint osztályozott közintézmények és gazdasági vállalatok 2018-as ellenőrzési 

ütemtervének elkészítése;  

- a Marosvásárhely Municípium alárendeltségébe tartozó létesítmények ellenőrzésére vonatkozó 

2018-as ütemterv elkészítése;  

- a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya éves felkészülési ütemtervének kidolgozása;  
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- a város 2018-ra vonatkozó vészhelyzeti akcióprogramjának kidolgozása;  

- az évi felkészítési grafikon, illetve az éves vészhelyzetekre való felkészülési ütemterv 

kidolgozása és a polgármesteri hivatal igazgatóságai és szolgálatai felé való közvetítése;- - a 

Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya éves felkészülési ütemtervének kidolgozása a 2018-as évre 

vonatkozóan; 

- A Védelmi Terv aktualizálása földrengés vagy földcsuszamlás okozta sürgősségi helyzet esetére 

Marosvásárhely municípiumban;  

- a város vészhelyzeti és kockázati elemzésének aktualizálása, Marosvásárhely municípiumra 

vonatkozóan;  

- a helyi vészhelyzeti és sürgősségi tanács emberi, dologi és anyagi ellátására vonatkozó tervének 

összeállítása a 2018-as évre; - a város adatlapjának aktualizálása;  

- a veszélyes hulladékokat kezelő közintézmények és termelési egységek nyilvántartásának 

aktualizálása;  

- az 59/2016-os törvény által szabályozott, vegyi kockázattal és robbanásveszéllyel járó 

létesítmények helyzetének időszerűsítése;  

- a 59/2016-os törvény által nem szabályozott, vegyi kockázattal és robbanásveszéllyel járó 

létesítmények helyzetének időszerűsítése;  

- a radioaktív anyagokkal való tevékenységek számbavétele;  

- A Sürgősségi Terv aktualizálása vegyi baleset esetére Marosvásárhely közúti és vasúti vonalain.  

- A Helyi tanács összetételének, illetve a Város Evakuálási Irányító Központjának aktualizálása 

sürgősségi esetekre Marosvásárhelyen, valamint az adatok elküldése a Sürgősségi Helyzetek 

Felügyelősége Horea Maros megyei központjába, illetve Maros Megye Prefektúrájához;  

- a kisajátítható javak helyzetének, valamint a gazdasági-katonai monográfiának összeállítását a 

2018-as évre vonatkozóan; 

- a városi közintézmények és gazdasági operátorok specifikus kockázati rangsorának aktualizálása;  

- Marosvásárhely municípium lakossága figyelmeztetési – riadóztatási tervének aktualizálása, 

valamint a Sürgősségi Helyzetek kezelését elvégezni hivatott vezetők Tájékoztatási Tervének 

aktualizálása; 

- a sürgősségi esetek kezelési és intézkedési procedúráinak revíziója Marosvásárhely municípiumra 

vonatkozóan  

- a város katasztrófa-elhárítási tervének aktualizálása a technológiai katasztrófákra vonatkozóan;  

- Marosvásárhely municípium közintézményeinek és gazdasági működtetői közötti, a sürgősségi 

helyzeteket kezelő szereplők együttműködési tervének revíziója; 

- A helyi tanács összetételének, az ideiglenes tevékenységet folytató Operatív Központ, illetve a 

Város Evakuálási Irányító Központjának aktualizálása sürgősségi esetekre Marosvásárhelyen, 

valamint az adatok elküldése a Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége Horea Maros megyei 

központjába, illetve Maros Megye Prefektúrájához; 

- Marosvásárhely municípium evakuálási tervének aktualizálása sürgősségi helyzet esetére; 

- A dokumentumok aktualizálása tűzvédelmi vonalon 
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Felkészítés, ellenőrzés és tanácsadás a sürgősségi helyzetek kapcsán 

 

- A sürgősségi helyzetek kezeléséhez kötődő negyedévi felkészítők megtartása a polgári védelem 

szakfelügyelőivel (közintézmények és gazdasági szereplők részéről), a Sürgősségi Helyzetekre való 

éves felkészítés alapján, Marosvásárhely municípiumban: 2016. április 24-én, június 26-án, 

szeptember 25-én és december 11-én. 

- Marosvásárhely municípium kockázatelemzési és lefedési tervének kidolgozása és 12 kivonat 

elküldése egyes intézményeknek és gazdasági szereplőknek;   

- közintézmények és gazdasági egységek földrengés és/vagy földcsuszamlás kiváltotta sürgősségi 

esetekben szükséges kimenekítési tervének ellenőrzése és szakszerű tanácsadás;  

- ezt jóváhagyás érdekében továbbküldik a Polgármesteri Hivatalhoz, a Sürgősségi Esetek 

Kezelésének Helyi Bizottsága elnökéhez, Dr. Dorin Florea polgármesterhez. A specifikus 

jogszabályok előírásai szerint 19 dokumentációt ellenőriztek, a következőképp:  

- az általános bevezető képzés elvégzése a sürgősségi esetek kezelése kapcsán, és a személyi lapok 

összeállítása az új alkalmazottak /az újonnan transzferrel érkezők számára (Marosvásárhely 

municípium) 

- az osztály alkalmazottainak havi szakmai felkészítése; 

- a Marosvásárhely municípium, valamint a tanintézetek alárendeltségébe tartozó, sürgősségi 

helyzetekben feladatokat ellátó személyzet szakmai alapon való felkészítése, a tematikus – 

felkészítő film – RÖVIDZÁRLAT – megtekintése révén, a MŰVÉSZ moziban, 2018. március 2-án, 

12 órától.  

- 2018. március 29-én az Azomureş Rt. Fotóüzeménél emberi és gépi erőkkel gyakorlatot tartottak 

Egy földrengés okozta sürgősségi helyzet kezelése Marosvásárhely területén címmel. 

A Sürgősségi Esetek Kezelésének Helyi Bizottsága (C.L.S.U.) a gyakorlat alatt a következő 

feladatokat tűzte ki:  

- a C.L.S.U. értesítési módjának ellenőrzése 

- az Ideiglenes Tevékenységű Operatív Központ, valamint a S.V.S.U.  értesítési ideje és 

jelentkezése a székháznál; 

- a kialakult helyzet megoldási módjának ellenőrzése – a feladatok kiosztása, csoportosítása 

szakaszok szerint, valamint a C.L.S.U. tagjaira szabva; - az információs –döntési fluxus 

megszervezése a C.O.A.T. által. 

- 2018. május 10-én, a Dafcochim kft-nél megtartották az együttműködési terepgyakorlatokat a 

következő témával:  „Egy súlyos baleset által okozott sürgősségi helyzet kezelése, amely az épületen 

kívül is következményekkel járt.” A Sürgősségi Esetek Kezelése Helyi Bizottságának céljai a 

gyakorlat során: - a C.L.S.U. értesítési módjának ellenőrzése 

- az Ideiglenes Tevékenységű Operatív Központ, valamint a S.V.S.U.  értesítési ideje és 

jelentkezése a székháznál; 

- a kialakult helyzet megoldási módjának ellenőrzése – a feladatok kiosztása, csoportosítása 

szakaszok szerint, valamint a C.L.S.U. tagjaira szabva; - az információs –döntési fluxus 

megszervezése a C.O.A.T. által. 

-7, a polgárok által benyújtott petícióra válaszoltak  

- A sürgősségi helyzetekre vonatkozó Felkészítési Terv és Tematika összeállítása a 2019-es évre 

vonatkozóan, a Polgármester Speciális Apparátusában dolgozók és közszolgálatok számára.   
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Tevékenységek a tájékoztatás – riadóztatás és óvóhelyre menekítés kapcsán 

 

- A város tájékoztató- riasztó rendszerének havi rendszerességgel való ellenőrzése és karbantartása; 

egy meghibásodás kijavítása az elektromos szirénák működtetési rendszerénél. 

- Az említett tevékenység folytán, a 2018. június 1–december 31. közötti időszakban 20 

alkalommal került sor beavatkozásra a hibák kijavítása végett 

- A Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya használatában lévő transzmissziós eszközök napi 

rendszerességű ellenőrzése és ezek biztonságának szavatolása; 

- Marosvásárhely municípium éves Felkészülési Terve alapján, a Sürgősségi Helyzetek 

Osztályának 2017. július 3-i, 2453/RA számú JELENTÉSE szerint, minden hónap első szerdáján – 

2018. január 3., 2018. február 7., 2018. március 7., 2018. április 4., 2018. május 3., 2018. június 6., 

2018. július 4., 2018. augusztus 1., 2018. szeptember 5., 2018. október 3., 2018. nov. 7., 2018. 

dec.5. -  megszerveztek és meg is tartottak egy riadógyakorlatot a város riasztórendszerének 

tesztelése érdekében, a cél a tájékoztató, figyelmeztető és riasztórendszer ellenőrzése, valamint a 

lakosság tájékoztatása és megismertetése az ilyen alkalommal használt specifikus hangjelzésekkel.     

- A S.V.S.U. személyzete által biztosított állandó tevékenység, havi beosztás szerint 

- Részvétel a sürgősségi helyzetekben használatos Figyelmeztető Rendszer (RO – ALERT) 

implementációja kapcsán;   

- Specifikus helyzetek aktualizálása az óvóhelyen való elhelyezkedésre vonatkozóan  

- A 2018. január 1–május 30. közötti időszakban terepmunka során ellenőriztek 31 óvóhelyet, 

amelyet lakosok foglalnak el.  Az említett ellenőrzések alatt átnézték a szellőztető- és 

szűrőberendezéseket, a túlnyomást szabályozó szelepeket és a szívócsövet, a sürgősségi 

helyzetekben igénybe veendő evakuálási útvonalak fizikai állapotát és karbantartását. 

- a Marosvásárhely municípiumban, a Locativ Rt. gondozásában levő óvóhelyek alkalmasságának 

ellenőrzése, és az óvóhellyel kapcsolatos lapok, helyzetjelentések aktualizálása. Figyelembe véve a 

fent említett tevékenységet a  június 1–december 31. közötti időszakban, 36, a  polgári védelmi 

szolgáló helyet (óvóhelyet) ellenőriztek a következő lakóövezetekben: Kövesdomb, 1989 Dec. 22, 

Állomás tér, Tudor Vladimirescu, Egyesülés negyed. 

             

Tevékenységek tűzvédelmi vonalon 

 

-  A Intervenciós Terv aktualizálása tűzesetre vonatkozóan, Marosvásárhely municípium területén; 

 -  Ellenőrzés a tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységek kapcsán a Marosvásárhely municípium 

alárendeltségébe tartozó egységeknél, a társadalmi – kulturális megnyilvánulások alkalmával, és 

intézkedések a tűzvédelmi szabályok tiszteletben tartása érdekében;  

- A tűzoltó palackok és tűzcsapok ellenőrzése a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

székházában. 

 

Anyagi és pénzügyi források biztosítása 
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- 2018 januárjában vásároltak 20 db. polivalens szűrőt az S.V.S.U. kezelésébe tartozó 

gázmaszkok részére. 

- 2018 januárjában vásároltak meg egy Vízszivattyút, amely rajta volt a 2017-ben jóváhagyott 

beruházási listán, a 6/2018. jan. 10-i szolgáltatási szerződésnek megfelelően.  

-  Marosvásárhely Helyi Tanácsának 2018. febr. 15-i 47-es, a Marosvásárhelyi U.A.T. bevételi 

költségvetésének jóváhagyására vonatkozó határozata alapján összeállították a referátumokat a 

tevékenységhez szükséges anyagi javak és szolgáltatások megvásárlására, a 2018-as évet illetően, 

ezeket centralizálták és átküldték a Gazdasági Igazgatóságra, hogy belefoglalják Marosvásárhely 

Municípium Éves Közbeszerzési Tervébe.  

- a 2018-ra jóváhagyott közbeszerzési iratok átküldése a szakszolgálatok részére: M1-es besorolású 

könnyű haszonjármű ; számítógépes rendszerek alkatrész- ellátása; számítógépes rendszerek ellátása 

fogyóanyaggal (toner, tinta); irodabútorok; takarítóeszközök. 

- Befejeződött a beszerzési eljárás és megkötötték a 2018. dec. 7/293-as számú szolgáltatási 

szerződést amely tárgyát képezik „a Marosvásárhely municípium lakosságát tájékoztató-, 

figyelmeztető- és riadóztató rendszer összetevői.” 

- Hasonlóképp, beszerzési eljárás folyik a közszolgálatoknál dolgozók egyéni védőfelszereléseinek 

beszerzéséért. 

– A pénzügyi ajánlat kiértékelési szakasza. Az eljárás befejezésének határideje - 2019 februárja. 

- A költségvetési terv, valamint a szükségletekre vonatkozó referátumok összeállítása a 2019-es 

évre vonatkozóan;  

- az osztály, valamint a Sürgősségi Esetek Kezelésének Helyi Bizottsága tulajdonában levő anyagi 

és műszaki intervenciós eszközök optimális feltételek között történő karbantartása és tárolása 

(Marosvásárhelyen) 

 

 

A belső /menedzselési ellenőrzési rendszer implementációs tevékenysége 

 

A 2018. okt. 15–2018. nov. 15. közötti időszakban a következő tevékenységek folytak: 

felülvizsgáltak 13 műveleti eljárást, továbbá felülvizsgálták a célok, tevékenységek és műveleti 

eljárások listáját, illetve a tevékenységek és kockázatok listáját. Felülvizsgálták a Kockázatok 

Nyilvántartási Regiszterét is. 
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VIII. A KÖZÖSSÉG ÉRTÉKEI 

EGYÜTT A SPORTÉRT ÉS A SPORTOLÓINKÉRT –  

MAROSVÁSÁRHELYI VÁROSI SPORTKLUB 

 

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2018-ban jött létre, egy olyan struktúra, amely a 

sporttevékenységet és a teljesítmény iránti vágyat ösztönzi. Szeretnénk támogatni a fiatal 

sportolókat kedvenc sportáguk gyakorlásában és biztosítani számukra az összes szükséges eszközt, 

hogy sikeresek lehessenek. A Városi Sportklub egy olyan sportegyesület, jogi személyiséggel 

rendelkező, sportklubként szervezett közintézmény, amely több sportágat átfogó tevékenységét saját 

bevételekből és támogatásokból biztosítja. Az Ifjúsági és Sportminisztérium 2018.04.12-én a 118-as 

számú engedéllyel hagyta jóvá a megalakulást és kibocsátotta a 2018.04.12-ei 118-as számú 

működési engedélyt. A 2018. május 30-ai 158-as számú határozattal jóváhagyták a Városi Sportklub 

igazgatótanács-tagjainak kinevezését. A 2018. április 26-ai 121-es számú határozattal jóváhagyták a 

belső rendszabályzatot, a szervezeti felépítést és a sporttevékenységre vonatkozó pénzügyi 

szabályzatot. A 2018.04.12-ei 117-es számú sportazonosító igazolványban a következő sportágak 

szerepelnek: VÍZILABDA; KOSÁRLABDA; LABDARÚGÁS; TEREMLABDARÚGÁS; ÚSZÁS; BIRKOZÁS; 

TEKE; ATLÉTIKA; TENISZ; ASZTALITENISZ; RÖPLABDA; KÉZILABDA; HARCMŰVÉSZETEK; 

MOTORSPORT; SÚLYEMELÉS; KERÉKPÁROZÁS; SPORT AUTÓVERSENYZÉS; KARTING; VÍVÁS.  

 

Jelenleg a következő szakosztályokban zajlik tevékenység: Vízilabda; Kosárlabda; Labdarúgás; 

Teremlabdarúgás; Úszás; Teke; Tenisz; Röplabda; Kézilabda; Sport autóversenyzés; Egyéni 

sportok (Birkózás). Minden megalakult szakosztály csatlakozott az adott szakszövetséghez és 

beiratkozott az országos bajnokságba.  
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A KERÉKPÁROSOK MELLETT 

 

2018. június 24-én városunk újabb magas színvonalú sporteseménynek adott otthont, kritérium-

típusú látványos országúti kerékpárversenynek, amelynek útvonalát a Rózsák terén és a környékbeli 

utcákban alakították ki, az ország középső részéről és máshonnan érkezett versenyzők részvételével. 

A kerékpárosok technikai képzettsége és az intenzív erőfeszítéseknek való ellenállás döntött a 

kerékpárosok között! Megjegyezzük, hogy mindig támogatni fogjuk a teljesítményt és a 

sportolóinkat! 

 

 

 

 

200 KERÉKPÁRTARTÓ ÁLLVÁNY KERÜLT KIHELYEZÉSRE 

 

2018 folyamán 200 kerékpártartó állványt vásárolt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, 

és a helyhatóság felhívást intézett a város összes közintézményéhez, hogy kikérje ötleteiket és 

javaslataikat a helyszínekre vonatkozóan. Miután ezeket összesítették, a Közterületfelügyelő 

hivatal kihelyeztette a kerékpárparkolókat. 
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Premier 2019-ben – Marosvásárhelyen rendezik a triatlon multisport Európa-bajnokságot 

 

A Multisport 2019 főtámogatójaként tudatában vagyunk egy ilyen rendezvény súlyának, és 

meggyőződésünk, hogy nagyon jól fogjuk teljesíteni az önkormányzatként ránk háruló feladatokat. 

Ne feledjük, hogy az elmúlt években Marosvásárhely adott otthont a Triatlon és Duatlon Balkán- és 

Európa-bajnokságoknak. Majdnem két héten keresztül több mint 30 ország mintegy 3000 sportolója 

tartózkodik majd Marosvásárhelyen.  

 

 
 

Egyéb sporttevékenységek: 

A sporttevékenység 2018-ban anyagi és logisztikai támogatásban részesült a különböző ágazatok 

tevékenységeinek megvalósítása érdekében. A sporttámogatás három típusú tevékenységre 

összpontosított: 

➢ Teljesítménysport; 

➢ Iskolás sport; 

➢ Tömegsport. 

A teljesítménysport, az iskolás sport és a tömegsport támogatására projektversenyeket szerveztek. 

Az év első félévében 79 sportprojekt, a második félévben pedig 77 sportprojekt nyert támogatást. 

Ezek közül megemlítjük: 

➢ C.S. Ringbox – ökölvívás, C.S. Electromureş – női teke, C.S. Dragon Do – harcművészetek, 

B.C. Sirius – gyerek és ifjúsági kosárlabda, a teljesítménysportban;  

➢ Szász Albert Sportlíceum, Iskolás Sportklub az iskolás sportnál;  

➢ A.S. Olympikus, a tömegsportnál. 

E támogatás mellett a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal részt vállal a különféle kiemelkedő 

sportesemények megszervezésében, amelyek Marosvásárhelyen zajlanak.  
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Különböző sportstruktúrákkal közösen sporttevékenységre került sor, amelyek közül megemlítjük:  

➢ a Marosvásárhelyi Napok keretében megszervezett sportesemények (19 

verseny, megmérettetés és bemutató); 

➢ a sporttánc Román Kupa megszervezése; 

➢ az Óvodás Sportolimpia megszervezése; 

➢ a 24H Marathon és Half Maraton bajnokság megszervezése  

➢ az XTERRA World-Románia bajnokság megszervezése  

➢ az autósport Super Rally megszervezése 

➢ a Road Grand Tour kerékpáros bajnokság megszervezése  

➢ a Kinder Kupa megszervezése 

➢ nyári sporttáborok megszervezése 

➢ a labdarúgó Harmónia Kupa megszervezése 

A szabadidő szervezett formában történő eltöltéséhez a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a 

szakszolgálatán keresztül koordinálja a Víkend-telepen zajló minifoci-tevékenységet, ahol 3 

bajnokságot szerveznek: Old Boys-40 (szombatonként), Old Boys-35 és a 7+1 Bajnokság 

(vasárnaponként), amelyeken hetente mintegy 600 személy vesz részt. 

2018 novemberében került sor a Közösség értékei gálatalálkozóra, a sportteljesítmény tiszteletének 

ajánlott rendezvény.  

 

 

TÖBB MINT 600 GYEREK VETT RÉSZT AZ „ÚSZÁS ALAPJAI” TANFOLYAMON 

2018-BAN 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a Városi Sportklubbal közösen támogatott „Úszás 

alapjai” program első szériájába több mint 600 gyerek iratkozott be, akik a tanfolyam 3 hónapja alatt 

ingyenesen tanultak úszni a Maros Sport- és Szabadidő-központban – Víkenden található fedett 

medencében.  

Az országos szinten egyedülálló programra 2019-ben is jelentkezhetnek az 5 és 10 év közötti 

diákok. A 2018 október – december közötti első csoportban, 3 hónapon keresztül, több mint 600 
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marosvásárhelyi iskolás tanult meg úszni, közülük a legtöbben folytatják az edzéseket a Maros 

Sport- és Szabadidő-központban – Víkenden található fedett medencében. 

Az „Úszás alapjai” INGYENES programra kiválasztott edzők gazdag szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek az alapképzési programok terén, a csoportokat pedig legfennebb tíz gyermek alkotja. 

 
 

MAROSVÁSÁRHELYEN TALÁLKOZTAK A LEGJOBB AUTÓVERSENYZŐK 

 

A 2018 júniusában megszervezett Super Rally Marosvásárhely Kupán a nemzetközi és a belföldi 

bajnokság legjobb autóversenyzői álltak rajthoz. A város főterén kialakított utcai pályán több ezer 

lóerő dübörgött.  

A Super Rally és a Time Attack országos bajnokság első fordulója keretében több mint 30 pilóta 

állt rajthoz, drift-, rally-, ügyességi és gyorsulási pályaversenyzők. A legjobb időeredményért több 

száz lóerős autók szálltak harcba. Az 1,8 kilométer hosszú utcai pályán három Ferrari is 

szórakoztatta az érdeklődőket, az egyik kormánya mögött a közismert Mihai Leu ült, továbbá olyan 

szuperautókat lehetett megcsodálni, mint a Porsche 997 GT 3, a Ferrari 458 vagy az együléses Osek 

és Tatuus.  

A Super Rally Marosvásárhely a Super Rally országos bajnokság első fordulója volt, amely a Time 

Attack országos bajnokság részét képezi. Az esemény szervezője az AMC Racing Sportklub 

Egyesület, a Román Autósport Szövetség (FRAS) égisze alatt, együttműködésben a 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal. 
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IX. KULTÚRA ÉS MAROSVÁSÁRHELY NÉPSZERŰSÍTÉSE 

BELFÖLDÖN ÉS KÜLFÖLDÖN 

 
 

Kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek osztálya 

   

A Kulturális, Sport- és Ifjúsági Tevékenységek osztálya az alábbi főbb tevékenységek 

megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepet: 

➢ Január 24-e alkalmából a Nemzeti Színházban szerveztek ünnepséget, amelyet a Színház 

téri hóra követett. 

 
➢ Március 1. és a nemzetközi Nőnap alkalmából március elején a Sportcsarnokban tartottak 

ünnepséget a Brio Sonores, a Bikini és a Holograf együttes fellépésével. A különleges művészi 

színvonalú rendezvény rendkívül nagyszámú közönséget vonzott, az előadóterem szűknek bizonyult 

az érdeklődők számára. Ugyanakkor megszervezték a „Despre Iubire” (azaz Szerelemről) címet 

viselő előadást, Dan Puric és Nicu Alifantis részvételével. 
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➢ Április 1-14. között a húsvéti ünnepeknek szentelt eseményeket szervezték a meggyesfalvi, 

a Tudor, az Unirii/Egyesülés lakónegyedekbeli ortodox templomokban, valamint a főtéri kis 

katedrálisban, a Tudor-beli görög-katolikus templomban és a Kultúrpalotában. Ezeken a 

rendezvényeken fellépett Paula Seling, Marius Ciprian Pop, Szulák Andrea, Bolba Tamás és a Brio 

Sonores együttes. 

➢  

 
 

 

➢ Az 04.28. – 05.01. közötti időszakban a Maros Szabadidőközpont, a Maros-part és a 

Somostető szezonynyitó rendezvényeire került sor. Fellépett Fuego, Jakab Csaba, Faydee, a 

Jukebox, Nemes Tibor&Band, Szabó Előd&Band, Vastag Csaba, Smiley.  

 
 

➢ A XXIII. Marosvásárhelyi Napokat a 2018. május 21-27. közötti időszakban szervezték 

meg, keretében pedig különböző zenei előadásokra, folklórműsorokra, a Miss Marosvásárhely 

versenyre stb. került sor, az események nagy hallgatóságnak örvendtek. Az 50 éves 

házasságukat ünneplő párok megható és örömteli találkozójának a Gallery-sátor adott otthont. 

A marosvásárhelyi Ligetben és a Mihai Eminescu Kulturális Központban felállított 

színpadokon a megyeszékhely lakói számára szerveztek előadásokat, a nézők nagy száma 

bizonyítja ezen események sikerét. A város különböző pontjain megszervezett alternatív 

kulturális programok hozzájárultak az esemény színvonalának emeléséhez. A 

rendezvénysorozaton a legismertebb belföldi könnyűzene- és népzene-előadók és neves 

magyarországi művészek léptek fel. 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS         POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2018 

182 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

 

 
 

 

➢ 2018. június 1-jén gyerekeknek szánt rendezvényeket szerveztek a marosvásárhelyi Várban 

a The Sky és az Alma együttesek részvételével.  

 
 

➢ Június 18-25. között a Together on Top Egyesülettel közösen második alkalommal 

megszervezett Virginia Zeani Fesztiválra került sor. 
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➢ A nyár ideje alatt, június, július és augusztus folyamán különböző eseményeket szerveztek 

a marosvásárhelyi Várban, nagyszámú közönség vonzása érdekében. Ezek közül megemlítjük Berti 

Barberát, Alexandra Ușurelut, a NightLoserst, Sárik Pétert, Luiza Zant, a Bega Blues Band-et, stb.  

 
➢ Augusztus 31-én Ștefan Hrușcă fellépésével a Román nyelv napja alkalmából tartottak 

rendezvényt.  

 

➢ A szeptember 7-9. közötti időszakban Marosvásárhelyen második alkalommal tartottak 

Rockfesztivált a Morales Egyesülettel együttműködésben, a legjobb romániai együttesek és a 

nemzetközi hírnevű Nazareth együttes fellépésével.    

 

➢ Szintén szeptember 7-9. között került megszervezésre a Középkori fesztivál első kiadása a 

marosvásárhelyi Várban.  
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➢ Szeptember 14-én szervezték meg a marosvásárhelyi Várban az Au fost odată în Cenaclu... 

(Volt egyszer egy írói társaság...) elnevezésű rendezvényt, a Flacăra-körben feltűnt művészek 

részvételével. 

 

 
 

➢ Szeptember 15-16-án első alkalommal szerveztek Marosvásárhelyen szabadtéri opera- és 

operett-előadást. Eszerint szeptember 15-én a My Fair Lady (F. Loewe) operett-előadásra, 

szeptember 16-án pedig a La Traviata (G. Verdi) opera-előadásra került sor, mindkét eseményre 

nagyon nagy számú érdeklődő látogatott ki a marosvásárhelyi Várba. 
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➢ Az október 5-7. közötti időszakban került sor az Őszi szimfóniák rendezvényre, amely 

felölelte a Borfesztivál alkalmával szervezett eseményeket is. A Ligetben felállított színpadokon 

folklór- és könnyűzenei előadásokat tartottak, a műfajok rangos személyiségeinek részvételével. 

 
 

➢ Tekintettel arra, hogy 2018-ban volt 100 éves a Nagy egyesülés, novemberben és 

decemberben a centenáriumnak szentelt rendezvénysorozatra került sor. November és december 

folyamán Tudor Gheorghe Tot ce-i românesc nu piere (azaz Semmi nem vész el, ami román) című 

rendkívüli fellépése színesítette a kínálatot, Dan Puric 2 előadása – Jertfa Unirii Noastre (azaz 
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Egyesülésünk áldozata) és Să fii Român (azaz Légy Román) – a Nemzeti Színházban. December 1-

jén a Győzelem téren is előadásra került sor Ionuț Fule, Ioan Bocșa és a Holograf együttes 

részvételével.    
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➢ A téli ünnepek időszakában tematikus rendezvényeket szerveztek a Rózsák terén, ahol 

ünnepélyes keretek között gyújtották fel a város díszvilágítását, a Ligetben pedig megnyílt a 

korcsolyapálya. Továbbá karácsonyi- és kolinda-koncerteket szerveztek a december 7-23. közötti 

időszakban, amelyeken belföldi és helybéli előadóművészek, valamint a marosvásárhelyi 

egyházközségek kórusai léptek fel az idén a Rózsák terén megtartott rendezvénysorozaton.  

 
 

 

 

➢ A 2018-2019-es Szilvesztert az egymástkövető 20. évben a Győzelem téren tartották, a 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a városközpontban a hivatal székhelye melletti színpadon 

tartott előadással jelentkezett, INNA és a magyarországi Kállay Saunders András koncertjével. 
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➢  2018 folyamán több rendezvényre került sor marosvásárhelyi egyesületekkel és 

alapítványokkal közösen, amelyek közül megemlítjük a Vásárhelyi Forgatagot, a Vibe Fest-et, a 

Grigore Moisil matematika- és informatika-versenyt, a Klasszikus énekversenyt, a BookFest 

könyvvásárt, a Nemzetközi Könyvvásárt stb. 

➢ A marosvásárhelyi egyesületek, alapítványok, kulturális intézmények és oktatási 

intézmények kulturális programjainak és projektjeinek támogatása érdekében, nem visszatérítendő 

finanszírozás formájában, a kultúra területén projektversenyeket szerveztek, amely során 31 

egyesület, alapítvány, kulturális intézmény 57 projektje és az oktatási intézmények 40 projektje 

nyert támogatást. Így támogatást nyertek a városban szervezett rangos kulturális tevékenységek.   

 

Marosvásárhely az első romániai város, amely memorandumot írt alá a dél-koreai HWPL 

szervezettel 

 

Májusban Lee Man-Hee úrral egyetértési megállapodást írtunk alá Bukarestben. Lee Man-Hee úr a 

dél-koreai Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light – HWPL, azaz Mennyei Kultúra a 

Világbéke és a Fény Helyreállítására nevet viselő szervezet elnöke, amelyet a világ egyik 

legnagyobb és legfontosabb nonprofit szervezeteként tartanak számon, több mint 300 

kirendeltséggel világszerte.  
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  A memorandumot azt követően írták alá, miután Marosvásárhely megkapta Dél-Koreától a 

Béke kulturális városa titulust. A memorandum Marosvásárhely megyei jogú város és a HWPL 

számos közös projektjének megvalósítását teszi lehetővé. 

  A projektek egy része kulturális és felsőoktatási tapasztalatcserére, valamint az oktatás és a 

kultúra területén illetékes intézmények és testületek közötti együttműködésre vonatkozik. A 

memorandumot meghatározatlan időre kötötték meg, az aláíró felek pedig a társadalom számos 

területére kiterjesztik a projekteket. Számos módon lehet bekerülni a történelembe: 

emlékek, olyan események, amelyek örömöt, és némelyik tragédiát okozott, amelyek 

embereket vagy nemzeteket céloztak meg. Mindez tudatosságot teremt, álmokat teremt 

és jövőbeli lehetőségeket vázol, a kultúra, a civilizáció és az egykori dicsőséges idők 

tiszteletének jeleként. Ez mindenki számára érvényes. De a legszebben akkor lehet 

bekerülni a történelembe, amikor a kezdeményezésed által emeled a lakosság, az ország 

bölcsességi, erőfeszítési és megértési színvonalát. A történelem mindig azokat jegyzi meg, 

akik minden nehézség ellenére harcoltak, dolgoztak és kitartással eredményeket értek el. 

Az ilyen személyiségekre mindig felfigyelnek, ellentétben azokkal, akik semmit nem 

valósítanak meg. Ugyanakkor a HWPL szervezet kinevezte a Béke nagykövetének, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pedig két példányt kapott a The True Story of 

Heavenly Culture, World peace, Restoration of Light: Peace and Cessation of War című 

könyvből. Az egyik példány a Maros Megyei Könyvtárhoz kerül, a másik pedig a 

polgármesteri hivatalban marad, ahol kiállítják. 

  A dél-koreai Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light szervezet támogatja a 

békefejlesztési kezdeményezéseket a művészetben, a kultúrában, a vallásban és a 

közpolitikákban. A HWPL történelmi, béke vonatkozású megállapodások aláírásához 

közvetített különböző vallási felekezetek vagy etnikai konfliktusban levő közösségek között. 

  A Marosvásárhely megyei jogú város és a dél-koreai szervezet közötti memorandum a 

Bukarestben megrendezett legnagyobb békekonferencia keretében zajlott, ahol Lee Man-Hee 

elnök korábbi európai államfőkkel és az összes földrész fontos vezetőivel találkozott. Lee 

Man-Hee úr továbbra is projekteken dolgozik államfőkkel a világ minden tájáról, 

miniszterelnökökkel és kiemelkedő személyiségekkel a kultúra területéről. 
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A városháza díjazza a hűséget! 29 házaspár vett részt az Aranylakodalmon!  

 

Májusban 29 házaspár ünnepelt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által szervezett 

Aranylakodalmon. A Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatának egyik legmeghatóbb 

eseménye immár a 21. kiadásához érkezett. A házasságuk 50. évfordulóját ünneplő párokat 

ünnepélyes keretek között köszöntötték és örömmel töltött el mindenkit, hogy azt látta, az értékek 

nem merültek feledésbe, annál is inkább, mivel napjainkban megkérdőjelezik a hagyományos 

családot. Az a tény, hogy vannak olyan összeforrott párok, akik tudják, hogyan adják át az elveket, 

értékeket, nyereség városunk számára. Mindig örömmel és meghatódva jövök az 

Aranylakodalomra. 

 

 

 
 

HAT KÜLFÖLDI KÜLDÖTTSÉG VETT RÉSZT A XXII. MAROSVÁSÁRHELYI 

NAPOKON 

A helyhatóság testvérvárosainak küldöttségei érkeztek látogatóba Marosvásárhelyre 2018 

májusában, a városnapok alkalmából. A hivatalos, ünnepi találkozóra a várban került sor, ahol a 

németországi, magyarországi, kisinyovi, törökországi és bulgáriai küldöttségek tagjai Dorin Florea 

polgármesterrel és a helyi tanácsosokkal találkoztak. A tavalyi Marosvásárhelyi Napokon egy dél-

koreai delegáció is részt vett, akik két eseményt is szerveztek a rendezvénysorozat keretében. A 

testvérvárosok küldöttségei csütörtökön, május 24-én részt vettek a Kézműves- és virágvásár 

hivatalos megnyitóján is a Rózsák terén, ahol majdnem száz kézműves és termelő állította ki 

termékeit.  
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Az Only Peace Románia békekonferencia Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi Mihai Eminescu kulturális központban zajlott április 11-én az Only Peace 

Románia elnevezésű békekonferencia. A rendezvényt Romániában először, Marosvásárhelyen 

szervezte meg az IWPG (The International Women’s Peace Group, azaz A nők nemzetközi 

békecsoportja) a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal együttműködésben.  

A békekonferencia célja az volt, hogy bemutassák a világban zajló fegyveres konfliktusok és 

háborúk kegyetlenségeit és következményeit, ezeknek a nőkre és a gyermekekre, illetve a 

társadalomra gyakorolt hatásait, valamint a globális közösség által a DPCW (Declaration of Peace 

and Cessation of War, azaz a Békéről és a háború megszüntetéséről szóló nyilatkozat) 

elfogadásának szükségességét ismertessék. A rendezvényen részt vett A nők nemzetközi 

békecsoportjának (IWPG) koordinátora, Jenny Cha, a Kelet-európai szaporodás-egészségtani intézet 

ügyvezető igazgatója, Elena Micheu, a III Évezredi Nők Egyesület elnöke, Afrodita Roman, a 

Romániai nyugdíjasok szövetségének Maros megyei elnöke, Kovács Irma, a Maros megyei 

nyugdíjasok ligájának elnöke, Floarea Perţe.  

Az IWPG nonprofit szervezet, amelynek célja a gyermekek megóvása a háborúktól, annak 

érdekében, hogy a következő generációk a béke és az egyetértés világát örökölhessék. A szervezet 

Dél-Koreában székel és világszinten több kirendeltséggel rendelkezik. A nők nemzetközi 

békecsoportja (IWPG) államhatárokat, vallásokat, ideológiákat és fajokat túllépve a háborúk 

megszüntetéséért és a béke fenntartásáért száll síkra. Mindezek a cselekedetek olyan anyák szívéből 

erednek, akik szeretetet adnak, anélkül, hogy bármit is kérnének cserébe. 
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 Constantin Necula pap a Nagy Egyesülés centenáriumi évében Amici Urbis kitüntetést 

vehetett át  

 

2018 februárjában a marosvásárhelyi Sportcsarnokban szerveztek konferenciát, „A hit és a nemzet 

egysége tiszteletének éve” és „Az 1918-as Nagy Egyesülés megvalósítóinak emlékéve” alkalmából 

tartott kulturális eseménysorozat részeként. Az esemény meghívottja Constantin Necula pap volt, a 

nagyszebeni Ortodox teológiai karról, aki a több mint 2000 jelenlevő marosvásárhelyinek a „Minket 

összekötő szeretetről/mozgatóerőről” beszélt.  

 

 
 

 

 

 

„Az a szeretet, amely nem gyűlöl, az ember szeretete, amely nem fogyatkozik a másikhoz való 

közeledéssel (…) Amikor nem létezik szeretet, nincs semmiféle átélése a túlvilági életnek, nincs 

semmiféle nyitottság a másik iránt, nincs semmiféle esély az életben maradáshoz. Élő vagy, amíg 

szeretsz. Amikor már nem szeretsz, már nem vagy élő” – mondta Constantin Necula. Ebből az 

alkalomból Constantin Necula papnak Marosvásárhely megyei jogú város részéről az Amici Urbis 

kitüntetést adományozták, arany jelvény Marosvásárhely képmásával, azzal a kéréssel, hogy 

maradjon továbbra is a város barátja és imáiban említse meg a város lakóit. Ez a kulturális és vallási 

esemény a „Kultúra és hit” oktatási projekt eredménye, amely a Maros Megyei 

Főtanfelügyelőséggel és a Muguri de Lumină kulturális egyesülettel együttműködésben valósult 

meg. A rendezvényre a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a marosvásárhelyi román ortodox 

esperesi hivatal, a Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, a Rendőrség és egyéb intézmények 

támogatásával került sor.  
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„Amici Urbis” kitüntetésben részesült a skóciai Walton Foundation alapítvány képviselője 

A Marosvásárhelyen kifejtett jótékonysági tevékenység elismeréseként David Walton és felesége, 

Carol, a skóciai alapítvány képviselői a város barátainak tekintett személyeknek adományozott 

Amici Urbis kitüntetést vehették át áprilisban. 

A Walton Foundation képviselői hosszú évek óta a Holokauszt túlélőinek és családjaiknak 

nyújtottak támogatást. Több mint 200 marosvásárhelyi zsidó részesült a skóciai közösség 

támogatásából és adományaiból. Gyógyszerek, szociális juttatás vagy otthoni beteggondozás – csak 

néhány a marosvásárhelyi zsidóknak nyújtott jótékonysági szolgáltatások közül. Mindezekért a 

legfőbb adományozót, David Waltont és feleségét, Carol Waltont az Amici Urbis kitüntetésben 

részesítettem. Az Amici Urbis jelenti a város megbecsülését azok iránt, akik életükkel példát 

mutatnak. Azon kevés város közé tartozunk, amelyek felvállalták a múltban elkövetett tévedéseket, 

de mindannyiszor az tett boldoggá, hogy a zsidó közösség tagjai mindig a jövő felé tekintettek, ezzel 

példát mutatva a román és a magyar közösségnek. 

David Walton: „Köszönöm az elismerést. Nem számítottam ilyen gesztusra, amelyet értékesnek 

tartok. Értékes kincsként fogadom el ezt a kitüntetést, amelyet megosztok a családommal, az 

alapítvány tagjaival és az összes marosvásárhelyi barátommal”. 

A díjátadó ünnepségen a skóciai küldöttség tagjai, valamint a marosvásárhelyi zsidó közösség 

vezetői vettek részt. 
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Kedves marosvásárhelyiek,  

Ebben a Tevékenységi beszámolóban – az ügyvezetői (végrehajtói) testület Igazgatóságaira és 

Szakszolgálataira lebontva – a 2018-as év legfontosabb tevékenységeit szándékoztam ismertetni. 

Szeretném, hogy a 2019-es évben sikerüljön megvalósítani az önkormányzat napirendjén szereplő 

projekteket és biztosítom Önöket, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, 

hogy megtartsuk ugyanazt a nyitott és átlátható kapcsolatot a lakossággal. 

Tisztelettel, 

Dr. Dorin Florea 

Marosvásáhely megyei jogú város polgármestere 
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