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I. TÂRGU MUREȘ - STRATEGIA DE DEZVOLTARE, PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG 

 

 

 

 

II. DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTÉZMÉNYI 

INTEGRITÁS 

 

Közönségszolgálati osztály  

2019-ben 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; tájékoztatták a polgárokat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

szolgáltatásainak természetéről; útbaigazították a polgárokat, a közintézmények képviselőit és a gazdasági 

szereplőket, hogy bizonyos esetekben folyamodjanak más helyi vagy központi intézményekhez; 

biztosították a közérdekű információkra vonatkozó kérésekre a választ, tájékoztatási-dokumentálódási 

pontot állítottak fel és működtettek,  és  a közérdekű információkra kapott kéréseket speciális jegyzékbe 

vezették be; kifüggesztették és közölték a közintézmény vagy a hatóság honlapján azt a listát, amely a 

közérdekű információkat tartalmazza, és amelyeket hivatalosan közzétesznek, az 544/2001-es törvény 

előírásainak megfelelően; összeállították és kifüggesztették az 544/2001-es törvény implementálásának 

értékelését; biztosították az írásban, elektronikus formában, lemezeken, CD-ken, internetes oldalakon a 

hivatalosan közölt információk közlésére való hajlandóságot, az 544/2001-es törvény 5. cikkelye 

előírásainak megfelelően; postán, futárszolgálat vagy elektronikus posta útján elküldték a polgármesteri 

hivatal által megoldott ügyek iratait a kompetenciák függvényében; a kéréseket, leveleket, panaszokat és 

észrevételeket napi szinten elirányították a megfelelő osztályokra, a megfelelő hivatalnokokhoz, ehhez 

hasonlóan a helyi és központi közigazgatási szervektől, valamint az intézményektől és gazdasági 

szereplőktől kapott dokumentumokat is. Biztosították a megoldott problémákra vonatkozó dokumentumok 

letöltését/ nyilvántartásból való kivételét, az iratok és dokumentumok faxon való fogadását és küldését; az 

Önkormányzathoz címzett petíciók, panaszok, észrevételek bevezetését a nyilvántartásba; az 544/2001-es, 

a közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó törvény kapcsán való észrevételek bejegyzését; 

az 544/2001-es, a közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó törvény kapcsán beérkező 

adminisztratív panaszok nyilvántartásba való bejegyzését; a közérdekű információk köztudomásra hozását 
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a az 544/2001-es, a közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó törvény kapcsán, valamint 

választ adtak az összes adminisztratív jellegű panaszra.  

 

ÖSSZES BEJEGYZÉS/MEGKERESÉS – 80849: 

Ezekből - kívülről jött bejegyzések – 45509, sorrendben: 

Közönségszolgálati Osztály: 930, ebből  

188 közérdekű információhoz való hozzáférés,  

5 adminisztratív jellegű panasz. 

Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységek igazgatósága – 12517; 

Helyi adók és illetékek igazgatósága – 59718; 

Főépítész Igazgatóság – 1778; 

Gazdasági Igazgatóság – 12518; 

Iskolaigazgatóság – 9845; 

Helyi Rendőrség Igazgatósága – 1370; 

Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság – 11253; 

Műszaki Igazgatóság – 3173; 

Bérelszámoló és Humánerőforrás Osztály – 1.140; 

Logisztikai Osztály – 2097; 

Nemzetközileg Finanszírozott Projektek Osztálya - 2106; 

Földalap és Mezőgazdasági Nyilvántartó Osztály – 3612; 

Belső Ellenőrzési Osztály – 83; 

A polgármester tanácsadója – 100;   

Gyámhatóság – 2165; 

Közterület-kezelő Igazgatóság – 14729; 

Maros Sport és Szabadidő-központ Igazgatósága – 331; 

Állatkert Igazgatósága Közszolgálat – 56; 

Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatósága Közszolgálat – 827; 

Szociális Gondozás Közszolgálat – 6130; 

Városi Közszolgáltatások Osztálya – 668; 

Bel- és külkapcsolati osztály – 2547; 

Sürgősségi Esetekért Felelős Önkéntes Szolgálat – 1289; 

Lakosság-nyilvántartási Közösségi Közszolgálat – 842; 

Kapcsolattartás a Tanácsosokkal, Titkárság, Választók nyilvántartása és archívum – 1142.  

Belső úton érkezett bejegyzések – 2698. 

 

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 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS              POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2019 

4 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

vezetősége sajtótájékoztatót, valamint a 2019-es évi közérdekű 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.  
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Tanácsosokkal kapcsolatot tartó, titkársági, választók nyilvántartása és archívum osztály  

 

A Tanácsosokkal kapcsolatot tartó, titkársági, választók nyilvántartása és archívum osztály2019-es 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 (25 jegyzőkönyv); 

– 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 2019-ean 

152 alkalommal ültek össze, valamint a helyi tanácsülések számára – 12 soros, 11 rendkívüli, valamint 

2 azonnali hatállyal összehívott ülés –, amelyeken összesen 375 határozatot fogadtak el.  

Ugyanakkor 2018-ban 3005 polgármesteri rendeletet jegyeztek, biztosítva:  

– azoknak a havi jegyzékbe való iktatását és nyilvántartását 
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– azoknak a Maros megyei Prefektus Intézményével való közlését a törvényesség ellenőrzése céljából 

– az indítványozó, valamint a rendeletek gyakorlatba ültetésével megbízott igazgatóságokkal és 

szakosztályokkal való közlését.  

A választásokra vonatkozóan, 2019-ben biztosították a román államelnök megválasztására kiírt 

választások megszervezéséhez szükséges humán és anyagi erőforrást. 

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. Eszerint 2019-ben olyan dokumentumokat adtak le a levéltárban, 

amelyeknek megőrzési ideje 10–15 év, illetve állandó megőrzést igényelnek.  

Szintén a tavaly ült össze a lejárt megőrzési határidejű iratokat kiválasztó bizottság, amely elemezte 

a lejárt megőrzési határidejű iratokat (1995–2012), s azoknak eltávolításáról döntött. Így 2720 kg papírt 

adtak be a hulladékgyűjtőhöz. A könyvkötőde részlegen 2019-ben mintegy 700 iratcsomót dolgoztak 

át, rendeztek irattartókba és szolgáltattak vissza.  

A 2019-es évben 28 polgári kérést orvosoltak: a levéltárban őrzött dokumentumok másolatának 

kibocsátása, fizetési kivonatok kiállítása stb. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alkalmazottai 

általi belső használatra és a dokumentumok levéltárból való kibocsátására 552 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.  

2019-ben 286 jegyzőkönyvet készítettek az eladási közlések / környezetvédelmi közlemények 

közlésére és közlésének visszavonására.  

A felértékelési/szakvéleményezési tevékenységet illetően, 2019-ben a következőket végezték:  

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

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

– 15, a harmadik fél és a bírósági tevékenység keretében által bemutatott szakvélemények nézőpont-

indoklása;   

– 37, az eladásra vagy koncesszionálásra javasolt területek felértékelése;  

– 17, 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 2151 iratot jegyeztek: idézések, bírósági végzések közlése, különböző 

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

határidőn belül oldottak meg.  
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1. A közigazgatási bíróság specifikus tevékenysége Marosvásárhely Polgármestere, Marosvásárhely 

Polgármesteri Hivatala, Marosvásárhely Helyi Tanácsa és Marosvásárhely Megyei Jogú Város érdekeinek 

képviseletében konkretizálódott. 

2019-ben 67 új pert jegyeztek, amelyhez hozzáadódtak az előző évben be nem fejeződött perek 

iratcsomói, ezáltal a jogtanácsosoknak 130 iratcsomót kellett kiállítani.  

Tárgyuknak köszönhetően az iratcsomók közül egyeseknek nagy jelentőségük van: 

 

❖ A Római-katolikus Státusz elleni per, az Unirea Nemzeti Kollégium bérleti szerződésének 

felmondására; 

❖ a Romániai Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Kereskedelmi 

Választottbíróságon történő bíráskodás; 

❖ a Lasprom KFT elleni per, követelések megfogalmazása; 

❖ 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 Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróságon folyamatban levő ügy;  

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

Művelődési Ház telekkönyvi kivonatának kiigazítása;  

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

Maros Sport- és Szabadidőközpont keretében a táborok helyszínének megállapítása;  

❖ a Szász Adalbert Sportlíceum ellen folytatott per, kintlévőségek behajtására;  

❖ 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 – a Bukaresti 

Törvényszéken folyamatban levő per;  

❖ tanácsi határozatok érvénytelenítése, melyeket a Maros Megyei Prefektus Intézménye kért; 

❖ 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 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 
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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 protokollra 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. 

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.  
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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, a 

szakbizottsági jelentések és tájékoztatók kidolgozásában, a Maros megyei Prefektúra felé közvetített 

válaszok kidolgozásában (különféle témák), valamint a Közigazgatási és Belügyminisztériumhoz, 

valamint a Romániai 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 – Közterület-kezelési 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. 

(130 belső átirat). 

 

9. Ellenvetéseket és írásos beadványokat fogalmaztak meg az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács által kibocsátott idéző levelek 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.   

 

 11. A Jogi és közigazgatási bírósági osztály jogtanácsosait jelölték, hogy vegyenek részt a fegyelmi 

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

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, az újraközölt 272/2004-es számú törvénnyel 

és más törvényekkel, valamint szociális ankétokkal van szabályozva.  
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2019-ean az iratok bejöveteli-kiadási elektronikus jegyzéke szerint az osztályunk által megoldott és 

szétosztott iratok száma 2164 darab volt, amelyekhez hozzáadódnak a gyámok számára elkészített 

rendeletek és iratok, évi beszámolók, s így összesen 2724 iratot véglegesítettek.  

A szakosztály tevékenysége a következőket foglalta magába: 

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

képviselete, a Polgári Törvénykönyv előírásainak értelmében;  

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

rendelettervezetek összeállítása gondnok kinevezésére a gondnokság alá helyezendő pszichés betegek 

részére, a Polgári Törvénykönyv előírásainak értelmében;  

- bírósági perek gyámok helyettesítése céljából, a Polgári Törvénykönyv előírásainak értelmében;  

- referátumok és rendelettervezetek összeállítása gyámság kinevezésére bírósági gondokság alá helyezett 

elmebeteg személyek számára, a Polgári Törvénykönyv előírásainak értelmében;  

- 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, a Polgári Törvénykönyv előírásainak értelmében;  

- 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, a Polgári Törvénykönyv előírásainak 

értelmében;  

- szülőknek adott felhatalmazás kiskorúak támogatása vagy képviselete érdekében közjegyzőknél, banki 

társaságoknál vagy közintézményeknél, a Polgári Törvénykönyv előírásainak értelmében;  

- szociális ankétok elkészítése és összeállítása a bíróságok kérésére a válási esetekben (kiskorúval), kiskorú 

újraelhelyezési perében, illetve a büntetés felfüggesztése vagy elhalasztása perekben stb., a Polgári 

Törvénykönyv előírásainak értelmében;  

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

kiskorú gyerekük van, illetve válaszok levélben, a Polgári Törvénykönyv előírásainak értelmében; 

- 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;  

- 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;  
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- 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, ezekről 

értesítést is kiküldtek;  

- 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;  

- referátumokat 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 2019-es évi tevékenysége az alábbiakat foglalta magába: 

1. Hat perbehívást, választ fogalmaztak meg, amelyeket a Marosvásárhelyi Bírósághoz, illetve a Maros 

megyei Törvényszékhez továbbítottak. Ezen felül 6 esetben képviselték a kiskorút a bíróságon, egy esetben 

ügyirat elemzése, két esetben pedig bírósági ítélet született kiskorú gyámjának való kinevezését illetően; 

2. Két (2) panasz készült az évi jelentést be nem nyújtott gyám ellen, amely a gondokság alá helyezett 

személy anyagi jogainak kezelésére kellett volna vonatkozzon; 

3. Öt (5) gyámhelyettesítési rendeletet fogalmaztak meg, elhalálozás, illetve a gyám megbetegedése miatt; 

4. A bírósági szervek kérésére 160 szociális ankétot végeztek, válás kiskorúval és kiskorúak elhelyezése, 

kiskorú lakhatásának megállapítása, tartásdíj kifizetése esetekben, valamint 83 átiratot intéztek bírósági 

szervekhez;  

5. Közjegyzők kérésére 107 szociális ankétot készítettek, válási esetekben, kiskorú gyerekekkel rendelkező 

házasok beleegyezésén keresztül, illetve 22, közjegyzőhöz intézett átirat; 

6. Összeállítottak 61 jelentést és rendelkezési tervezetet, speciális gondnokok kinevezésére, a gondokság 

alá kerülő pszichés betegek számára;  

7.  A bírósági szervek kérésére összeállítottak 19 közlési átiratot, speciális gondnokság bevezetésére a 

pszichés betegek számára;  

8. A bírósági szervek kérésére összeállítottak 4 szociális ankétot, speciális gondnokok kiválasztására és 

kinevezésére, a gondnokság alá helyezett pszichés betegek számára;   
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9. Ugyanakkor, összeállítottak 41, gyámokra vonatkozó felhatalmazást, 17 speciális gondnok kinevezésére 

vonatkozó referátumot és rendelkezést, egyes jogi műveletek végrehajtására vagy a gondnokság alá 

helyezettekre vonatkozó iratok összeállítására;  

10. Közjegyzőnél 5 gondnokság alá való helyezésre szóló rendeletet állítottak ki a gondnokság alá 

helyezettek nevére, egyes műveletek elvégzése érdekében, valamint 1 közjegyzői választ fogalmaztak meg; 

11. Bírósághoz 11 gyámsági ügyiratot továbbítottak; 

12. 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 44 leltárt (lakhelyre való kiszállás) a gondnokság alá helyezett javait illetően, valamint 4 

írásos átiratot küldtek a polgármesteri hivatalokhoz leltár elkészítése érdekében;  

13. Hat választ fogalmaztak meg bírói tilalom alá helyezett személynek, egy választ pedig banki 

intézménynek címezve; 

14. Összeállítottak 35 jelentést és rendelkezéstervezetet, speciális gondnokok kinevezésére, kiskorúak 

számára;  

15. 24 megkeresést továbbítottak közjegyzőkhöz speciális gondnokságra vonatkozóan; 

16. Elkészült 36, szülőknek adott felhatalmazás kiskorúak asszisztálása vagy képviselete érdekében 

közjegyzőknél egyes jogi műveletek elvégzése érdekében, illetve 5 válasz fizikai személyeknek;  

17. Az idős személyek gondozása terén az ellátási szerződések megkötésekor a gyámügyi hatóság 

képviselői által, megjegyezzük, hogy a közjegyzőnél 15 idős személyt képviseltünk felhatalmazás alapján, 

16 szociális ankétot készítettünk, a 2000. évi 17-es számú törvény értelmében – 2 átirat az eltartottak felé; 

18.  A társadalomellenes tetteket elkövető kiskorúakra vonatkozó bűnvádi dossziék összeállítására 

vonatkozóan 11 szociális ankétot állítottak össze, a Bűnvádi Vizsgálati Szervek kérésére; 

19. Egy (1) esetben kiskorút képviseltünk, a Bűnvádi Vizsgálati Szervek által tanúként való kihallgatása 

céljából, valamint 1 átiratot fogalmaztunk meg; a börtön kérésére 1 szociális ankétot készítettünk;   

20. Egy (1) delegációt állítottak ki kiskorúnak bíróságon való képviselete érdekében; 

21. A Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére 255 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; 2 szociális ankét hivatásos nevelőszülőknek, 2 szociális ankét a polgármesteri hivatalok 

kérésére;  

22.  119 átiratot állítottak ki a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság részére;  

23. A Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére 189 monitorizálási lapot állítottak ki a 

kiskorúak gondozásával kapcsolatosan;   

24. Egy szociális ankétot állítottak össze a Rhema Alapítvány számára; 

25. Öt szociális ankétot állítottak össze a SMURD kérésére;  

26. Összeállítottak 34 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;   
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27. A szülők kérésére, az iratcsomók megoldása érdekében, tanárok kiutalása olyan kiskorúak számára, 

akik egészségügyi okok miatt otthontanulókká váltak – érdekükben 76 szociális ankétot készítettek;  

28. A kiskorúakra érintő rizikóhelyzetek megléte miatt 7 észlelési lapot állítottak ki, a törvényes 

előírásoknak megfelelően; 

29. Összeállítottak 103 szociális ankétot, a gyereknevelési járulék dossziéjának kiegészítésére, illetve a 

munkába való visszailleszkedést stimuláló juttatás folyósításáért;  

30. Négy szociális ankétot gyermekpénz kiutalására érdekében; 

31. Hat szociális ankétot készítettek gyám azonosítása céljából pszichés beteg képviseletére, jogvesztés 

feloldása, 1 átirat a gondnok felé; 

32. Két szociális ankétot készítettek az iskola, valamint a tanfelügyelőség kérésére;  

33. Ugyanakkor, 2019 decemberében összeállítottak 338 értesítési átiratot és évi jelentés megfogalmazási 

átiratot, 338 válaszboríték a gyámoknak, a 2019 évi beszámolóknak ellenőrzés céljával történő benyújtása 

érdekében, valamint 2 időszerűsített névjegyzék, amely magába foglalja valamennyi gyámot;  

34. 2019 januárjában átvettek és ellenőriztek a gondokság alá helyezettek javait és pénzbeli járandóságait 

megillető feladatok gyámok általi gyakorlási módjára vonatkozó 339 évi jelentést, valamint a kiskorúakra 

vonatkozó 10 évi jelentést; 

35. 357 referátumot és polgármesteri jelentést állítottak össze arról, hogy a gyámok miképpen kezelték az 

anyagi juttatásokat, a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően; 

36. Átvettek és ellenőriztek 58 általános, a gyámoktól bejövő évi jelentést, a gondokság alá helyezett 

elhalálozását követően, és a gyám helyettesítésére vonatkozóan, a Marosvásárhelyi Bírósággal kötött 

Együttműködési egyezménynek megfelelőn;  

37. Hat gyámsági dossziét egy Maros megyei polgármesteri hivatalához küldtek, mivel mi már nem 

rendelkezünk területi hatáskörrel. További 1 gyámsági dosszié másolatát a Marosvásárhelyi Bíróságnak 

továbbítottak;  

38. Annak érdekében, hogy ellenőrizzék, miképpen gondozzák a gyámok a gondnokság alá helyezetteket, 

a szolgálat képviselői a helyszínen tájékozódtak és 1 ténymegállapító jegyzőkönyvet állítottak ki;  

 39. Nyolc belső átiratot állítottak ki;  

 40. A más intézményekkel, illetve természetes személyekkel folytatott levelezést illetően 25 átiratot 

állítottak ki, a 27/2002-es kormányrendeletben megfogalmazott törvényes határidő tiszteletben tartásával.  

Az osztály tevékenysége 2020-ban a törvényes hatáskörök hatékony és fokozott átláthatósági 

feltételek közötti gyakorlásából fog állni, Marosvásárhely lakosainak közvetlen hasznára. 

 

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.  
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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 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 2018-ban a 2019–2021-es évre kidolgozott többéves tervezési tevékenység keretében 34 

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 ötévente 

egyszer.  

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 2019–2021-es évre kidolgozott többéves belső ellenőrzési tervből a különböző tevékenységekhez társuló 

potenciális rizikószint alapján a 2019-es évre 10 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 2019-ean ellenőrzött egységekre vonatkozóan, a Belső ellenőrzési osztály 13 belső ellenőrzési 

tevékenységet folytatott, amelyből 10 a megfelelés/rendszeresség biztosítása (ebből ötnek témája „A 

korrupció megelőzését célzó rendszer felértékelése – 2019-es év, amely a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Közigazgatási-területi Egység és a koordinálása alatt álló entitások szintjén zajlott) és 3 tanácsadási 

tevékenység, az alábbiak szerint:  

 

A 2019-ben ellenőrzött entitások:  

1. Bölcsődeigazgatóság  

2. Maros Szabadidő- és Sportkomplexum – Mircea Birău mérnök fedett uszoda  

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

mezőgazdasági nyilvántartó osztály 

5. A Nemzetközi finanszírozású projektek, humán erőforrás, közönségszolgálati és logisztikai igazgatóság 

keretében működő Logisztikai osztály  

6. Marosvásárhelyi Közigazgatási-területi Egység  

7. Helyi Közszállítási Rt. (Transport Local Rt.) 

8. Ingatlan- és piackezelő Kft. (Administrator Imobile și Piețe KFT)  

9. Locativ Rt.  

10. Idős Személyek Otthona  

 

2019-es évben a biztosítási jellegű belső ellenőrzések során következő entitásokat auditálták: a 

Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó, jogi személyiséggel nem rendelkező 2 közszolgálat, 3 osztály a 

Polgármester Szakapparátusába, valamint a Marosvásárhelyi Közigazgatási-területi Egységhez tartozó 

két különálló igazgatóságból, a Helyi Tanács fennhatósága alá tartozó 4 gazdasági egység, az 

Igazságügyi Minisztérium által igényelt tevékenység, az alábbiak szerint:  

1. A Bölcsődeigazgatóság tevékenységének auditálása – biztosítási tevékenység;  

2. A Maros Szabadidő- és Sportkomplexum – Mircea Birău mérnök fedett uszoda tevékenységének 

auditálása – biztosítási tevékenység; 

3. A Gyámhatóság tevékenységének auditálása – biztosítási tevékenység; 

4. A Logisztikai osztály tevékenységének auditálása – biztosítási tevékenység; 

5. A Földalap és mezőgazdasági nyilvántartó osztály tevékenységének auditálása – biztosítási 

tevékenység; 

6. „A korrupció-megelőzési rendszer felértékelése – 2019-es év”  Marosvásárhelyi Közigazgatási-területi 

Egység és az annak alárendeltségébe/koordinálása alá tartozó entitások szintjén – biztosítási 

tevékenység; 

7. Helyi Közszállítási Rt., a Belső ellenőrzési osztály révén; 

8. Administrator Imobile și Piețe KFT, a Belső ellenőrzési osztály révén; 

9. Locativ Rt., a Belső ellenőrzési osztály révén; 

10.  Idős Személyek Otthona, a Belső ellenőrzési osztály révén; 

 

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: „Tájékoztatás nyújtása a Marosvásárhelyi ZOO 

Alapítvány tevékenységéről, létrehozásától (2016. február) mostanáig”.  

2. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: „Tájékoztatás nyújtása a 9-es szabványra vonatkozóan – 

600/2018-as számú SGG rendelet előírásainak alkalmazása, amely az operációs eljárásoknak rendszeri eljárássá 

való változtatására vonatkozik, az entitás szintjén hatékony belső ellenőrzések biztosítása céljából, amely 

szabályozza Marosvásárhely Municípium vagyonának évi leltározását”.  
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3. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: „Tájékoztatás nyújtása a 9-es szabványra vonatkozóan – 

600/2018-as számú SGG rendelet előírásainak alkalmazása, amely rendszer-eljárások kidolgozására vonatkozik, 

az entitás szintjén hatékony belső ellenőrzési eszközök biztosítása céljából, amely szabályozza a 

Megvalósíthatósági tanulmányok beszerzési dokumentációjának kidolgozási és átvételi (SF/DALI) 

tevékenységét”.   

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.   

A 10 biztosítási tevékenység során az ellenőrök működésbeli hiányosságokat fedtek fel, amiért 303 

javaslatot tettek.  

Valamennyi javaslatot az ellenőrzött egységek elfogadtak. A javaslatok közül 117-et 2020-ban kell 

gyakorlatba ültetni. 6 javaslatot nem lehet gyakorlatba ültetni, a 2019. október 31-i 266-os számú tanácsi 

határozat jóváhagyása miatt, amellyel elrendelték a Gyámhatóságnak a Szociális Gondozási Igazgatóság 

keretébe való költöztetését, 2020. január elsejei hatállyal.  

A 2019. 12. 31-én még gyakorlatba ültetés előtt álló 180 javaslat közül 99 javaslatot teljes 

mértékben sikerült teljesíteni, 44 gyakorlatba ültetés előtt áll, míg 37 javaslat esetében megállapították, hogy 

azokat nem teljesítették, s 2020-ra újabb határidőt igényeltek.  

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 teljesen működőképes. Az ellenőrzött 

valamennyi entitás tevékenységére vonatkozó általános megállapítás az ellenőrzött struktúrák szervezését és 

működését célzó dokumentumok időszerűsítése, a szervezési és működési szabályzat, a működésre és a 

tevékenységek megszervezésére vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően. 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. Másik 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 

időszerűsítésének hiányát, illetve azoknak a tevékenységek, felelősségek, határidők, iratok körforgása, a 

használt dokumentumok modelljének részletes meghatározása nélkül való kidolgozását.  

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 dokumentumoknak az erre a célra létrehozott 

helyiségben való tárolását, az elkallódási, megrongálódási vagy megsemmisítési veszély elkerülése érdekében.  

Az Igazságügyi Minisztérium – Országos Korrupcióellenes Stratégia kérésére végzett ellenőrzések 

során – amelyeknek témája „A korrupció-megelőzési rendszer felértékelése – 2019-es év”, s amelyet a 
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Marosvásárhely Municípium Közigazgatási-területi Egység és az annak alárendeltségébe tartozó entitásoknál 

folytattak – az ellenőrök főképpen azt tartották szem előtt, hogy a közentitás felső menedzsmentje milyen 

mértékben tartja tiszteletben a valamennyi intézkedés alkalmazására vonatkozó normákat, a 2016–2020-as 

Országos Korrupcióellenes Stratégia alkalmazása érdekében, különösképpen az 

Etikai/deontológiai/viselkedésbeli előírásokra (1-es sz. megelőző intézkedés), az Etikai tanácsadóra (5-ös sz. 

megelőző intézkedés) és a Kényes tisztségekre (12-es megelőző intézkedés) vonatkozóakat, ahogyan azokat a 

2016–2020-as Országos Korrupcióellenes Stratégiát jóváhagyó 583/2016-os számú kormányhatározat 3-as 

melléklete megfogalmazza. Az auditorok esetenként javasolták az Etikai kódex időszerűsítését, annak az 

alkalmazottak tudomására való hozását, alkalmazás céljával. Ezen felül meghatározták azon feladatköröket, 

amelyeknek a munkaköri leírásba foglaltak szerint az etikai tanácsadással megbízott személyek eleget kell 

tegyenek.  

A 2019-es 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 2020-as évi tevékenységet illetően, elkészítették a belső ellenőrzési tervet, amely 10 biztosítási 

tevékenységet foglal magába, melyből 8 biztosítási tevékenység, egy tanácsadási és egy felértékelési 

tevékenység. A 2020-eűas 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 2020-as 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. A Gazdasági Igazgatóság keretében működő Koncessziós, bérbeadási és eladási iroda – biztosítási 

tevékenység; 

2. A Gazdasági Igazgatóság keretében működő Bérszámfejtési iroda – biztosítási tevékenység; 

3. A Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága keretében működő Természetes személyek adó és illetékek 

osztálya – biztosítási tevékenység; 

4. A Nemzetközi finanszírozású projektek, humán erőforrás, közönségszolgálati és logisztikai 

igazgatóság keretében működő Közönségszolgálati osztály – biztosítási tevékenység; 

5. A Nemzetközi finanszírozású projektek, humán erőforrás, közönségszolgálati és logisztikai 

igazgatóság keretében működő Bérszámfejtési és humán erőforrás osztály – biztosítási tevékenység; 

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

közigazgatási bírósági osztály – biztosítási tevékenység; 

7. A Polgármester Szakapparátusába tartozó Helyi Rendőrség Igazgatósága – biztosítási tevékenység; 

8. A Polgármester Szakapparátusába tartozó Műszaki Igazgatóság – biztosítási tevékenység; 
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9.  A Melegházak, parkok és zöldövezetek igazgatósága – biztosítási tevékenység; 

10.  Az Aquaserv Társaság Rt. Belső auditáló részlege – biztosítási tevékenység. 

 

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.  

 

Földalap és mezőgazdasági nyilvántartási osztály 

Az ügyosztály egy sor specifikus tevékenységet folytat, a következőképpen: 

A 165/2013-as, a Romániában, a kommunista rendszerben visszaélés-szerűen elvett ingatlanok 

(természetben vagy értékben való) visszaszolgáltatási procedúrájának befejezésére vonatkozó törvény 

előírásai szerint, a Kárpótlásokat Megállapító Központi Bizottság Titkársága ellenőrzést végez azon 

tényállás megállapítására, hogy az illető személyre érvényesek-e a helyreállító intézkedések. Az 

iratcsomóban fellelhető részletek tisztázása végett a Kárpótlásokat Megállapító Központi Bizottság 

Titkársága kérheti a dokumentumok kiegészítését a törvényes iratokkal, felkérheti az iratok tulajdonosait, 

valamint más intézeteket, amennyiben ezek releváns dokumentumokkal rendelkeznek, ezek benyújtására.  

A 2019-es évben a Bukaresti Tulajdon-visszaszolgáltatási Országos Hatóság 29 kárpótlási 

iratcsomó kiegészítésére igényelt dokumentumokat, s ezen iratcsomókban levelezést folytattak mind az 

igénylőkkel, mind a Bukaresti Tulajdon-visszaszolgáltatási Országos Hatósággal.  

2019-ben 5 földalappal kapcsolatos gyűlést tartottunk, amelyek során az alábbiak kerültek górcső 

alá:  

– 38 kárpótlási dosszié, amelyekben levelezést folytattak mind a tulajdonosokkal vagy az 

örökösökkel, a dossziéknak a szükséges dokumentumokkal való kiegészítése érdekében, majd a 

kiegészítést követően az iratcsomók a megyei bizottság révén a Bukaresti Tulajdon-

visszaszolgáltatási Országos Hatósághoz kerültek, a Maros megyei területek magántulajdonjogának 

megállapítása érdekében;  

–  A kártalanításra vonatkozó 39-es és a 23-as mellékletekből történő törlési javaslattal továbbították 

a megyei bizottsághoz (azon elv alapján, hogy a kártalanítási mellékletben érvényesített felület a 

10/2001-es számú törvény tárgyát képezte, illetve hogy egyes esetekben a felületeket a kérvényezők 

tulajdonát képezték). A megyei bizottság által nem orvosolt javaslatokat visszaküldték a városi 

bizottsághoz, azzal indokolva, hogy nem módosíthatja, érvénytelenítheti vagy vonhatja vissza saját 

határozatát.  

– Ugyanakkor odaítélési javaslatot terjesztettek elő a lakóházhoz tartozó területnek tulajdonba való 

helyezésre, a 18/1991-es számú törvény 23-as cikkelye feltételei között, amit a megyei bizottság 

kedvezőtlenül orvosolt.  

– 47 kérést elemeztek, amelyeket a 231/2018-as számú törvény alapján nyújtottak be, amelyből 3 

esetében kedvező megoldás született, azaz megtörtént a lakóházhoz tartozó területnek természetben 

történő visszaszolgáltatása, 40 kérést visszautasítottak, azzal indokolva, hogy későn fogalmazták 

meg, egyet pedig azért, mivel a terület nem a lakáshoz tartozott.  
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– Ugyanakkor egy bírósági határozatot hajtottak végre, egy 627 négyzetméteres terület 

tulajdonjogának természetben való visszaállítására vonatkozóan.  

A 2019-es évben levelezést folytattak a kártalanításra érvényesített iratcsomók kiegészítésére, 

amelyeket a 169/1997-es számú és a 247/2005-ös számú törvények alapján nyújtottak be.  

36 ügyirat esetében igényeltek kiegészítéseket, amelyeket a 232018-as számú törvény alapján 

nyújtottak be, azok megoldása érdekében.  

A 2019-es évben 31 iratcsomót kezeltek, amelyeknek tárgya a földalap volt, ezekből: 14 ügyirat az 

elsőfokú bírósági tárgyalás alatt áll, 5 iratcsomóban elsőfokon ítélet született, ezekben az esetekben az 

intézmény (a marosvásárhelyi területek magántulajdonjogának megállapítására létrehozott városi 

bizottság) számára kedvező ítélet született, 2 ügyirat felfüggesztés alatt áll az elsőfokú bíróságon, 7 

ügyiratban pedig fellebbeztek, s ez van folyamatban. Ezen felül 3 esetben végleges, az intézmény (a 

marosvásárhelyi területek magántulajdonjogának megállapítására létrehozott városi bizottság) számára 

kedvező, végleges ítélet született.  

A 18/1991-es számú törvény 36-os számú cikkelye értelmében 8 dokumentációt állítottak össze 

továbbítottak és a Maros Megyei Prefektusi Intézményhez, a prefektusi rendelet kibocsátása érdekében, 

egyes dokumentációkat pótolni kellett. Ezekre vonatkozóan a prefektus 5 rendeletet állított ki.  

Szintén a 2019-es évben, a külterületen levő mezőgazdasági területek adás-vételének szabályozására 

vonatkozó 17/2014-es, valamint az állami köz- és magántulajdonú, mezőgazdasági rendeltetésű területeket 

adminisztráló kereskedelmi társaságok privatizálására vonatkozó 268/2001-es számú törvény alapján 

osztályunk biztosította az elővásárlási feltételeket a város külterületéhez tartozó mezőgazdasági területek 

eladása során. A marosvásárhelyi külterületen levő területek húsz eladási ajánlata esetében indították el a 

17/2014-es számú törvény szabályozta eljárást.  

Időszerűsítették a mezőgazdasági nyilvántartót, amely 3119 tételt foglal magába, 106 kötetben a 

marosvásárhelyi lakhellyel rendelkező természetes személyek, 8 kötetben a nem marosvásárhelyi lakhellyel 

rendelkező természetes személyek és 3 kötetben a jogi személyek (2 kötet a marosvásárhelyi lakhellyel 

rendelkező jogi személyek, 1 kötet a nem marosvásárhelyi lakhellyel rendelkező jogi személyek) esetében.  

2019-ben a helyszíni szemlék és az ellenőrzések során kiállított jegyzőkönyvek alapján 66 termelői 

attesztátot és 70 kereskedelmi könyvecskét állítottak ki, a mezőgazdasági szektor piacát szabályozó 

145/2014-es számú törvény alapján.  

Az alábbi tényezőknél bekövetkezett változásokat vezették fel mezőgazdasági nyilvántartóba: a 

gazdaságok összetétele, területek nagysága és a területhasználati kategória megállapítása, amely területet 

adás-vétel, adomány vagy területcsere révén szereztek – esetenként.  

501 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 7 haszonbérleti szerződést kötöttek. 
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2019-ben az osztályunknak leosztott 2516 irat az alábbiakat jelentette: a földalapra vonatkozó 

különböző kérvények és petíciók, eljárási iratok, belső átiratok, szociális segélyre, ösztöndíjra, családi 

pótlék, APIA-hoz szükséges igazolások stb.   
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III. ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK, 

KIVITELEZÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK ÉS A 

KÖZPÉNZEK KEZELÉSE 
 

NEMZETKÖZI FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK OSZTÁLYA  

 

 Továbbra is elsődleges célkitűzés marad Marosvásárhely Megyei Jogú Város számára a vissza nem 

térítendő európai alapok lehívása, a beruházási projektek finanszírozása érdekében. Marosvásárhely 

Municípium a POR, POIM, POCA és PNDL révén nem vissztérítéssel mintegy 81 millió eurót hívott le a 

megyeközpont korszerűsítését és fejlesztését célzó beruházási projektek finanszírozására, amelyek az alábbi 

területeket fedik le: tartós városi fejlesztés, közszállítás, szociális, oktatási környezet.  

Figyelembe véve a vissza nem térítendő alapok elosztásának alapját képező szabályokat, a 

Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztálya, a szakigazgatóságokkal együttműködve, a finanszírozási 

programok pályázatnyertességi kritériumainak függvényében, koordinálta a kapcsolattartó szervezetek és a 

menedzsmenthatóságok által igényelt dokumentációk összeállítását, az alábbiakra vonatkozóan:  

 

I. Finanszírozási kritériumok kidolgozása, újabb, vissza nem térítendő alapok lehívására;  

II. Felértékelés alatt álló projektek jóváhagyása, a finanszírozási szerződések aláírása érdekében;  

III.  Kifizetési és visszaszolgáltatási kérések kidolgozása a kivitelezés alatt álló projekteket illetően; 

IV. A 2007–2013-as programálási időszakban elindított és véglegesített beruházások fenntarthatósága.  

Az osztály tevékenysége 22, vissza nem térítendő finanszírozású projekt – összértéke mintegy 112 

millió euró – benyújtását eredményezte, amelyből:  

- 7 projekt, amelynek finanszírozási szerződését 2019-ben írták alá, mintegy 63 millió euró 

összértékben; 

- 4 felértékelési, valamint előszerződési szakaszban levő projekt, mintegy 18 millió euró 

összértékben; 

- 4 felértékelt projekt, pótlistán, mintegy 18 millió euró összértékben; 

- 7 gyakorlatba ültetés alatt áll projekt, mintegy 13 millió euró összértékben.  

 

Valamennyi projekt alapjául stratégiai tervezési dokumentumok szolgáltak. A 2014–2020-as 

programálási időszak keretében a kulcselemet a stratégiai dokumentumok kidolgozása jelentette: 

Városfejlesztési Integrált Stratégia (SIDU), Tartás Városi Mobilitási Terv (PMUD) és a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (SDL). Helyi szinten egy egységes városfejlesztési stratégia (SIDU és PMUD) megléte alapfeltétele 

a finanszírozás nyújtásának a POR 2014–2020 4-es elsőbbségi tengelye – A tartós városfejlesztés támogatása 

– révén.  Marosvásárhely Municípiumnak mintegy 32 millió eurós kiutalása van, a Regionális Operációs 

Program (POR) 2014–2020, 4-es elsőbbségi tengely révén. A bizonyító okirat az ESI 2014–2020 Alapokból 
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(DJFESI) történő finanszírozásra az a dokumentum, amely a POR 4-es elsőbbségi tengelye révén 

finanszírozásra javasolt beruházási projektek központosított helyzetét képviseli.  

Egy másik kötelező stratégiai dokumentum, amely biztosítja a szociális jellegű projektek 7 millió 

eurós, vissza nem térítendő alapok lehívását, a Helyi Fejlesztési Stratégia. Ennek megfelelően, 

Marosvásárhely már készíti a jövőbeni POR vagy POCU terveket, melyek megfelelnek majd az azonosított 

fejlesztési szükségleteknek, a marginalizált városi övezetek problémáinak megoldása érdekében. 

 

I. A 2019-es évben aláírt finanszírozási szerződésprojektek:  

 

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: 12.165.875,50 lej, amelyből  

  Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 2.333.025,80 lej 

  Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 356.961,29  lej 

  Saját hozzájárulás 9.475.888,41 lej. 

Projekt állapota: kivitelezés alatt 

 
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 sétány 

47. sz., Raktár utca 7., Állomás tér A1, Állomás tér 2A, Mimóza u. 2., Kornisa sétány 32. 

Projekt értéke: 6.032.737 lej; 
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Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 3.047.177,92 lej 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 537.737,28 lej 

  Saját és a Tulajdonosi Társulások hozzájárulása 2.447.822,30 lej. 

Projekt állapota: kivitelezés alatt  

                                                       

 

 

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: 7.092.112,97 lej. 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 3.525.855,10 lej 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 622.209,72 lej 

  Saját és a Tulajdonosi Társulások hozzájárulása 2.944.048,15 lej. 

Projekt állapota: kivitelezés alatt  

   

4.Környezetbarát autóbuszok beszerzése, amelyek a marosvásárhelyi tömegközlekedést szolgálnák 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  
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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: 103.971.380,90 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 74.289.515,48 lej  

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 11.361.925,91 lej; 

Saját hozzájárulás 16.571.950,91 lej (a HÉA is bele van számítva, amelyet az állami költségvetésből történő 

speciális visszaszerzési mechanizmus révén szereznek vissza).  

Projekt állapota: kivitelezés alatt 

 
5.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 épületszárny felújításával, annak bölcsődei helyiségként való átalakításával 

és felszerelésével 

-  új épületszárny építésével, a meglévő épületszárny bővítése révén, annak berendezése 

és felszerelése  

A projekt értéke:  12.155.111,48  lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 2.421.021,68 lej 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 370.273,90 lej 

  Saját hozzájárulás 9.363.815,90 lej. 
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Projekt állapota: kivitelezés alatt 

  
6.Közszállítási eszközök vásárlása – 12 méteres elektromos autóbuszok – Piteşti, 

Marosvásárhely – partnerségben kidolgozott projekt 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

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

mobilitás terveire épülő beruházások által  

A projekt előírja: egységes, hatékony és hozzáférhető közszállítás megteremtése 32, 12 méter hosszú 

elektromos autóbusz vásárlása révén, 32 lassú feltöltőállomás és 10 gyors feltöltőállomás kíséretében.  

A projekt értéke: 111.814.602,87 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 82.122.412,44 lej  

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 12.559.898,37 l lej; 

Saját hozzájárulás 17.132.292,06 lej (a HÉA is bele van számítva, amelyet az állami költségvetésből történő 

speciális visszaszerzési mechanizmus révén szereznek vissza). 

Projekt állapota: kivitelezés alatt 

 

 

 

7.Közszállítási eszközök vásárlása – 10 méteres elektromos autóbuszok – Jászvásár, Neamț Megyei 

Tanács, Marosvásárhely – partnerségben kidolgozott projekt 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

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

mobilitás terveire épülő beruházások által  
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A projekt előírja: 15, mintegy 10 méter hosszú elektromos autóbusz vásárlása, 5 gyors feltöltőállomás és 15 

lassú feltöltőállomás kíséretében.  

A projekt értéke: 43.388.686,23 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 32.035.383,30 lej  

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 4.899.529,21 lej; 

Saját hozzájárulás 6.453.773,72 lej (a HÉA is bele van számítva, amelyet az állami költségvetésből történő 

speciális visszaszerzési mechanizmus révén szereznek vissza). 

Projekt állapota: kivitelezés alatt 

                         

 

                                                                        

II. Benyújtott és előszerződési szakaszban levő projektek  

1. Marosvásárhely megyei jogú város területén levő elhagyatott vagy parlagon hagyott területek és 

felületek funkcionális átminősítése és/vagy újrahasznosítása 

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

4.2-es elsőbbségi beruházás A városi környezet javítását, a városok újraélesztését, a használaton kívül levő 

területek regenerálását és fertőtlenítését (beleértve a rekonverziós övezeteket), a levegőszennyezettség 

csökkentését és a zajcsökkentés népszerűsítését célzó tevékenységek megvalósítása  

Specifikus célkitűzés: A megyeszékhelyek üresen álló, lerombolódott vagy használaton kívül álló területeinek 

és felületeinek átminősítése és új funkciókkal való felruházása.  

A projekt előírja:  

- egy 37.744,00 négyzetméteres terület átminősítése és új funkciókkal való ellátása 

- 37.744,00 négyzetméteres park (zöldövezet) létrehozása  

A projekt értéke: 14.533.962,80 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 11.757.774,07 lej  

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 1.798.981,46 lej; 

Saját hozzájárulás 977.207,27 lej. 

Projekt állapota: kivitelezés alatt 
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2.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.  

A projekt előírja: új tanintézet létrehozása Marosvásárhelyen, amelyet a 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:  16.267.347,84 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 2.441.513,95 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 373.560,36 lej; 

Saját hozzájárulás 13.452.273,53 lej. 

Projekt állapota: előszerződéses szakaszban 
 

 
3.Marosvásárhely személyszállításának korszerűsítése  

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  

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

mobilitás terveire épülő beruházások által  

A projekt előírja:  

1. A közszállítás hatékonyságának növelése, az utazási idő és az üzemanyag-fogyasztás 

csökkentésével, valamint a használók számának növelésével; 

2 137 autóbusz-megálló és 3 végállomás korszerűsítése; 
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3. e-jegyrendszer létrehozása. 

A projekt értéke: 49.437.378,66 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 31.595.021,92 lej  

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 4.834.151,28 lej; 

Saját hozzájárulás 13.008.205,46 lej (a HÉA is bele van számítva, amelyet az állami költségvetésből történő 

speciális visszaszerzési mechanizmus révén szereznek vissza). 

Projekt állapota: előszerződéses szakaszban 

 

 
4.A marginalizált lakóövezetekben a városi helyiségeknek többfunkciós központokká 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:  6.065.400,45 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 5.119.176,38 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 782.932,85 lej; 

Saját hozzájárulás 163.291,21 lej. 

Projekt állapota: felértékelés alatt 
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III. Pótlistán szereplő projektek 

1. Sűrű gyalogosforgalmú zónákban – klinikák környéke – levő utcák gyalogos- és kerékpáros-

barátibb útvonalakká való átalakítása  

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: 

- 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: 13.790.388,42 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 11.617.302,75 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 1.776.763,95 lej 

Saját hozzájárulás 396.321,71 lej 

Projekt állapota: felértékelés alatt 

  
 

2. A helyi közszállítás által kiszolgált folyosó infrastruktúrájának átszervezése, 

Marosvásárhely nyugat-központi részében  

Regionális Operációs Program 2014-2020 
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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). 

3.1.992,00 négyzetméternyi kerékpárút megvalósítása, 20%-os kerékpáros-szám növekedéssel számolva. 

4.13.986,00 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 3,49%-kal nő 2023-ig.  

5.2176,00 négyzetméternyi zöldövezet kialakítása, valamint 200 fa/cserje ültetése 2023-ig.  

 

A projekt értéke:  31.837.958,79 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 22.195.760,70 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 3.394.645,75 lej; 

Saját hozzájárulás 6.247.552, 34 lej 

Projekt állapota: tartaléklistán levő projekt 

 

   
 

 

3. Marosvásárhely közúti forgalmának menedzsmentrendszere  

Regionális Operációs Program 2014-2020 

4-es elsőbbségi tengely: A tartós városi fejlődés támogatása  
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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: Marosvásárhely közúti forgalmát illetően okosrendszer gyakorlatba ültetése, amely a fő 

útvonalakon 40 útkereszteződést foglal magába.  

 

A projekt értéke:  31.228.289,29 lej 

Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 21.733.690,12 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 3.323.976,13 lej; 

Saját hozzájárulás 6.170.623 lej. 

Projekt állapota: tartaléklistán levő projekt  

 

4.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: 10.514.165,21 lej 
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Az EU részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 8.871.292,93 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 1.356.785,98 lej; 

Saját hozzájárulás 286.086,30 lej. 

Projekt állapota: felértékelés alatt 

 

                                                             
 

      IV. Kivitelezés alatt álló projektek  

 

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 standardú oktatási folyamat 

biztosításához, amely az alapgyakorlati oktatás lebonyolításához szükséges, ezen a területen.  

A projekt értéke: 129.962,28 lej 

Projekt állapota: véglegesítve 
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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 

Projekt állapota: kivitelezés alatt 

  

 

                                       
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 le 

Projekt állapota: kivitelezés alatt 
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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 289.363,97 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 44.255,67 lej; 

Saját hozzájárulás: 6.808,56 lej. 

Projekt állapota: véglegesítve   

 

 

         

 

          

5. A 30 hektáros ülepítő felújítása projekt szakaszosítása 

Nagy Infrastruktúra Operációs Program 2014-2020 
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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 veszélyeshulladék-lerakat 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 25.015.271,82 lej; 

Az állami költségvetés részéről érkező vissza nem térítendő finanszírozás értéke 9.417.513,98 lej; 

Saját hozzájárulás: 840828,96 lei 

Projekt állapota: kivitelezés alatt   

                        

 

 

                      

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

Călăraşilor utcában 

Helyi Fejlesztési Országos Program  

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

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. 

Projekt állapota: kivitelezés alatt   
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7. A Marosvásárhelyi Helyi Akciócsoport Egyesület működési támogatása  

Humán Tőke Operációs Program 2014-2020 

A projekt előírja: A Marosvásárhelyi Helyi Akciócsoport Egyesület támogatása, a Helyi Fejlesztési 

Stratégia révén kiutalt alapok hatékony kezelése érdekében, a Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett 

területen egyes projektjavaslatok jóváhagyása révén, amely az életminőség javítását, a társadalmi kohézió 

növelését, az életkörülmények javítását és a gazdasági fejlődést eredményezik a Helyi Fejlesztési Stratégia 

területén.  

A projekt értéke: 1.744.625,95 lej. 

Projekt állapota: kivitelezés alatt    
 

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

fenntarthatósága 

 

A 2019-es év folyamán 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. 
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A helyi alapokra vonatkozóan, a Gazdasági Igazgatóság által a 2019-es évre összeállított jelentésnek 

megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk:  

 

1. Költségvetési – belső pénzügyi ellenőrzési osztály 

2. Könyvelőségi részleg 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység általános konszoligált 

költségvetését 2019.12.31-én a helyi államháztartásra vonatkozó, utólag módosított 273/2006-os törvény, 

a 2019-es állami költségvetés elfogadásáról szóló 5/2019-es törvény és a költségvetést érintő egyéb 

normatív aktusok rendelkezéseivel összhangban dolgozták ki, hagyták jóvá és hajtották végre. 

Eszerint az összevont általános költségvetés bevételeit 2019-re vonatkozóan 476.293.905 lejben 

határozták meg és 2019.12.31-éig 334.198.829 lejes bevétel valósult meg, azaz 70,17%. Ugyanakkor az 

összevont általános költségvetés kiadásait 2019-re vonatkozóan 476.293.905 lejben határozták meg és 

70,41%-ban teljesült, azaz 2019.12.31-éig 335.383.316 lej összegben. 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység általános konszolidált 

költségvetése magába foglalja Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység helyi 

költségvetését, a teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételekből támogatott alárendelt intézmények 

és tevékenységek költségvetéseit, és Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység 

belföldi kölcsöneinek költségvetését. 

I. Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység helyi költségvetésének 

teljesítése: 

A költségvetési fejezetek felépítése szempontjából Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

közigazgatási – területi egység helyi költségvetésének bevételeit 81,72%-ban a működési fejezet 

bevételei képezik és 18,28%-ban a fejlesztési fejezet bevételei. 

A helyi költségvetés bevételeit 2019-re vonatkozóan 439.696.625 lejben határozták meg. A 

megvalósított bevétel 310.569.473 lej volt, ami a 2019-re elfogadott költségvetés 70,63%-a. A működési 

fejezet bevételei 79,39%-ban valósultak meg az éves rendelkezésekhez képest, a fejlesztési fejezet 

bevételei pedig 36,42%-ban.  

A Marosvásárhely Megyei Jogú Város 2019-re vonatkozó helyi költségvetésében beszedett összes 

bevételből, a 310.569.473 lej összegből 234.858.720 lej saját bevételt képez, 56.815.472 lej ÁFÁ-ból 

visszaosztott összeget jelent, 29.200 lej adomány és támogatás, 15.061.717 lej támogatás az állami 

költségvetésből, a 3.804.364 lejes összeg pedig az Európai Uniótól kapott összeget fed nem 

visszatérítendő támogatású projektekre.  

A jóváhagyott költségvetési jóváírások összértéke 439.696.625 lej, ezt 71,51%-ban használták fel, 

314.436.867 lej kiadást valósítottak meg, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi 

egység tevékenységeinek, kezdeményezéseinek és programjainak finanszírozására, közvetlen felügyelet 

alatt vagy az alárendelt intézményeken keresztül, éspedig: biztosítás és szociális ellátás, oktatás, az óvodai 

és elemi oktatást érintő kezdeményezések, kulturális események, egyházak és társulási struktúrák, útak 

karbantartása és javítása, befektetési célok finanszírozása, valamint a helyi közigazgatás tevékenységeinek 

finanszírozása. 
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II. Teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételekből támogatott intézmények 

költségvetésének teljesítése: 

A teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételekből támogatott intézmények költségvetési 

bevételeinek 97,16%-át a működési fejezet bevételei képezik és 2,84%-át a fejlesztési fejezet bevételei.  

A teljes mértékben vagy részlegesen saját bevételekből támogatott intézmények költségvetési 

bevételeit 33.597.280 lejben határozták meg, amelyet 2019.12.31-éig összesen 20.629.653 lej értékben 

valósítottak meg, ami 61,40%-ot jelent. Ennek a költségtételnek a kiadásai 17.946.746 lej összegben 

valósultak meg, ami az elfogadott költségvetéshez képest 53,42%-ot jelent. 

III. Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység belföldi kölcsöneinek 

költségvetési teljesítése 2019.12.31-én 2.999.703 lej.  

A költségvetési teljesítés Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egység 

pénzügyi helyzetét és teljesítményét jelenti, valamint a költségvetési egyensúly feltételei között és a saját 

költségvetés által jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belül végzett tevékenységekre vonatkozó 

információkat tartalmazza. 

 

3. Közbeszerzési osztály  

 

4. Haszonbérbe adási, bérbeadási és eladási iroda 

 

I. Koncesszionálások 

 

A természetes és jogi személyek kérésére 2019-ben 101 haszonbérleti szerződést és kiegészítő okiratot állítottak 

ki, a Marosvásárhely Municípiumhoz tartozó területek koncesszionálása céljával. Ezek összértéke mintegy 

57.395,52 euró/év (kb. 269.758,95 lej 4,7 lej/euró árfolyamon).  

A haszonbérleti szerződések közvetlen módon lehet kötni, polgármesteri rendelet vagy a helyi tanács által 

jóváhagyott helyi tanácsi határozat alapján, illetve nyilvános árverés révén, amelynek alapjául szintén tanácsi 

határozat szolgál.  

A 101 szerződés és kiegészítő okiratok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- 49 koncessziós szerződés, értéke 31.348 euró/év  

- 52 kiegészítő okirat, összértéke 26.047,52 euró/év 

 

2018-ban elkezdték a Rózsák terén, az I-es létesítmény haszonbérbe adására irányuló nyilvános árverést, 

melynek célja egyes közélelmezési tevékenységek folytatása Marosvásárhely területén. A december 7-ére 

hirdetett árverés eredményeként létrejött koncessziós szerződést 2019-ben véglegesítették, értéke évi 3.168 

euró. 

2019 novemberében jóváhagyták az állami lakásalapnak koncessziós szerződések révén történő 

kiszervezését, beleértve a nem lakás rendeltetésű helyiségeket is, a Locativ Rt. felé, valamint a koncessziós 

szerződés alapján a Locativ Rt. által tartozott járandóságot felértékelő bizottság létrehozását. Ezen eljárást 

a 2020-as év elején bonyolítják le és véglegesítik.  
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II. Bérbeadások 

A Marosvásárhely közterületét képező egyes területeknek utcai idénykereskedelem folytatására történő 

bérbeadása érdekében 2018-ban árverést szerveztek, melyet 2019 elején véglegesítettek. Ennek során több 

létesítményt ítéltek oda, amely egy bérleti szerződés megkötésével zárult, amelyeknek értéke 17.204 lej/év.  

 

 

III. Eladások 

2017-ben vásárlási igényt nyújtottak be a Kövesdomb utca 19. szám alatti terület 15/450 négyzetméteres 

részének megvásárlására. Mivel 2018-ban megtörtént a területrésznek a magánterületként való telekelése, 

elindítottuk a közvetlen eladást, melyet 2019 januárjában véglegesítettünk. Ezen eladás szerepel a 

polgármester 2018-as évi tevékenységében, viszont az adás-vételi szerződés megkötése 2019-ben történt, 

645 euróért.  

2019-ben négy, a Iuliu Maniu utca 3. szám alatt levő lakásokhoz tartozó területrész közvetlen eladását 

kezdeményeztük,  melyet a 15.232 euró értékű adás-vételi szerződés megkötésével zártunk.  

2019-ben indítottuk el a marosvásárhelyi, Mărăști utca 37. szám alatti épülethez tartozó 471 

négyzetméteres terület közvetlen eladását célzó eljárást, melyet a 20.253 euró értékű adás-vételi 

szerződés megkötésével zártunk.  

2019-ben indítottuk el a marosvásárhelyi, Építők sétánya 537. szám alatti épülethez tartozó 813 

négyzetméteres terület közvetlen eladását célzó eljárást, melyet a 34.959 euró értékű adás-vételi 

szerződés megkötésével zártunk.  

 

IV. Vásárlások 

2019-ben hagyták jóvá a Horea utca 23. szám alatti 1690 négyzetméteres ingatlannak a 

Marosvásárhely Municípium tulajdonába való megvásárlását, amely eljárás folyamatban van.  

 

A 2019-es évre vonatkozó főbb pénzügyi adatok:  

 

Természetes személyek 

Adótípus Begyűjtési szint 

2019-es adóév  

Épületadó 92,40% 

Épületilleték 89,00% 

Belterületadó 90,10% 

Belterület-illeték 89,90% 

Járműadó 83,30% 

Cég- és reklámilleték 89,10% 

Előadásadó 98,60% 

 

 

Aktív jogi személyek 
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Adótípus Begyűjtési szint 

2019-es adóév  

Épületadó 93,10% 

Épületilleték 92,20% 

Belterületadó 95,30% 

Belterület-illeték 91,70% 

Járműadó 89,40% 

Cég- és reklámilleték 97,20% 

Előadásadó 94,10% 

 

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. 

 

            II. A KÖZTERÜLET-KEZELŐ 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:  

           

1. Közlekedés-biztonsági, közúti szállási és helyi közszállítási osztály  
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2. Köz- és magánterület-kezelő osztály  

3. Parkolók, garázsok és jármű-elvontatási iroda 

4. Jogi iroda  

5. Köztisztasági és hóeltakarítási osztály 

6. Környezetvédelmi, rágcsálóirtási és rovarirtási részleg 

7. Kóbor kutyákat ügykezelő és sintércsoport 

8. Adminisztratív csoport.  

9. Műszaki-gazdasági részleg 

10. Közvagyonkezelői részleg 

 

 

III. TEVÉKENYSÉG 

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.  

2019-ben a Közterület-kezelő Közszolgálaton 9714 dokumentumot iktattak (kérések, átiratok, 

petíciók, panaszok, kérések). Ugyanakkor a vizsgált időszakban a Közterület-kezelő Közszolgálat 108 

tanácsi határozatot terjesztett elő.   

 

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI, KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI ÉS HELYI KÖZSZÁLLÍTÁSI OSZTÁLY 

 

2019-ben a következő, vissza nem térítendő alapok lehívását célzó tanulmányokat készítettük és 

véglegesítettük:  

– A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítését célzó forgalmi tanulmány 

– A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítését célzó megvalósíthatósági tanulmány 

– Természetbarát autóbuszok vásárlását célzó forgalmi tanulmány 

– Természetbarát autóbuszok vásárlását célzó célszerűségi tanulmány 
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Vissza nem térítendő finanszírozásra az alábbi projekteket nyújtották be, amelyeket a Gyulafehérvári ADR 

4-es Regionális Operációs Programja révén pályázatnyertesnek minősítettek:  

– Ökológiai autóbuszok vásárlását célzó project  

– A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítését célzó projekt 

 

Megvalósították Az autóbuszokkal történő helyi személyszállítás szolgáltatásának kiszervezési 

szerződését, amelyet a Versenytanács is jóváhagyott, s a Helyi Közszállítási Rt.-vel a 75072/29.11.2019 

számú szerződés aláírásával véglegesítettek. Közlekedésbiztonsági munkálatokat végeztek a Teo Trans 

Consultinggal a 180/29.08.2018 számú keretegyezmény alapján, amelynek során vízszintes és függőleges 

közúti jelzéseket készítettek, valamint villanyrendőr-karbantartási munkálatokat végeztek – 1.000.000 lej 

értékben.  

 

Útburkolat-feltörési és egyéb munkálatok, az utcák műszaki állapotának ellenőrzése a 

garanciális időszak lejártával, valamint az építmények műszaki könyveinek nyilvántartása  

 

Sor sz. Megnevezés  Mennyiség  

1.  Közhálózatok helyettesítését, bővítését vagy rácsatlakozást célzó 

munkálatok feltörési engedélye és véleményezése  

154 

2.  Víz- és csatornahálózatok esetében intervenciós feltörési munkálatok 

engedélye 

342 

3.  Villamos hálózatok esetében intervenciós feltörési munkálatok 

engedélye 

74 

4.  Gázhálózatok esetében intervenciós feltörési munkálatok engedélye és 

tájékoztatások  

81 

5.  Egyéb hálózatok esetében intervenciós feltörési munkálatok engedélye 10 

6.  Hálózat-cserélési vagy –bővítési munkálatok esetében létesítmények 

átadása 

60 

7.  Csatlakozási és rákötési intervenciós munkálatok esetében 

létesítmények átadása 

94 

8.  Víz- és csatornahálózatok intervenciós munkálatainak esetében 

létesítmények átadása  

305 

9.  Villamos hálózatok intervenciós munkálatainak esetében 

létesítmények átadása  

57 

10.  Hálózatok és csatlakozások helyettesítési, bővítési munkálatai nyomán 

a visszaállítási munkálatok átvétele  

133 

11.  A hálózatoknál történt intervenciós munkálatok nyomán a 

visszaállítási munkálatok átvétele  

443 

12.  Elemzés, megoldás és válasz közlése  139 

13.  Utcák műszaki állapotának ellenőrzése a garanciális időszak lejárta 

után, valamint a műszaki könyvbe való felvezetés 

111 
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Összbevétel 38.605 lej 

 

Intervenciós, valamint út-, járda-, parkolójavítási és közmű (víz, csatorna) munkálatok 

Marosvásárhelyen 2019-ben, a 2019. 06. 28-I 163-as szerződés 5. alpontja értelmében – a Citadin Prest Rt. 

által végzett munkálatok, 1,726,932.23 lej értékben. 

Feltöltési munkálatok és aszfaltútnak bituminréteggel való bevonása vízhatlanná tétele, valamint a 

rongálódástól való megvédése érdekében – a 106/ 26.06.2018 számú szerződés keretében, a Sat Reabilitare 

Reciclare KFT által végzett munkálatok – 217,336.59 lej értékben. 

 

Folyó tevékenységek: 

2019-ben 4851 szabad behajtási engedélyt állítottak ki a nehézjárművek számára, hogy olyan utcákba is 

behajthassanak, ahol azt a forgalmi táblák tiltják.  

A kibocsátott engedélyek összértéke: 805.777 lej. 

 

Robogók és nehézgépek bejegyzése: 

Törvényes alap:  195/2006 számú sürgősségi kormányrendelet; 13/2019 számú helyi tanácsi határozat; 

- Bejegyzett robogók száma (forgalomba íratva): 32; 

- Bejegyzett nehézgépek száma (forgalomba íratva): 25; 

- Robogó-bejegyzés eredményezte bevétel: 32 x 70 lej/jármű = 2240 lej; 

- Nehézgép-bejegyzés eredményezte bevétel: 25 x 70 lej/jármű = 1750 lej 

                                                                                      ÖSSZ:  3.990 lej. 

ADP/forgalmi bizottság-véleményezések kibocsátása  

- Törvényes alap: 195/2006 számú sürgősségi kormányrendelet; 13/2019 számú helyi tanácsi 

határozat; 

- Kibocsátott véleményezések száma (a Forgalmi bizottság döntése eredményeként):  39 ; 

- ADP/forgalmi bizottság-véleményezések kibocsátása eredményezte bevétel: 39 x 91 

lej/véleményezés = 3.549 lej. 

 

A SSCTRTL bevételei:  

Sor sz. Tevékenység megnevezése  Érték 

1.  Feltörési munkálatok és egyéb, ezen területhez tartozó 

tevékenységek 

38.605 lej 

2.  4851 szabad behajtási engedélyt állítottak ki a 

nehézjárművek számára, hogy olyan utcákba is 

behajthassanak, ahol azt a forgalmi táblák tiltják 

805.777 lej 

3.  Robogók és nehézgépek bejegyzése 3.990 lej 

4.  ADP/forgalmi bizottság-véleményezések kibocsátása  3.549 lej 

Össz 851.921 lej 
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KÖZ- ÉS MAGÁNTERÜLET-KEZELŐ OSZTÁLY  

 

A Köz- és magánterület-kezelő osztály 2019-es évi tevékenysége:  

 

Sor 

sz. 

Megnevezés Mennyiség Érték 

1.  véleményezések kiállítása és 

meghosszabbítása közterületnek időszakos 

teraszokkal való elfoglalása esetén  

307 202.566,32 lej 

2.  véleményezések közterület elfoglalásra 

kereskedelmi tevékenység, szolgáltatások 

nyújtása és termék-előállítás céljával  

 

89 27.886,02 lej 

3.  véleményezések közterületen kereskedelmi 

vásárok (Márciuska ünnepe, Március 8. 

Ünnepe, Virágvásár) szervezésére, 

elhelyezési tervek összeállítása és a helyek 

terepen való átadása  

213 34.754 lej 

4.  véleményezések közterületeknek 

állványokkal, építkezési anyagokkal, 

konténerekkel való elfoglalására   

247 86.674,26 lej 

5.  a város reklámpannóin való hirdetésért  

 

9 3.123 lej 

6.  mozdítható pannók véleményezése és 

véleményezésének meghosszabbítása   

47 35.906 lej 

7.  szórólap-osztásért 

véleményezés/véleményezés 

meghosszabbítása  

29 8.855,4 lej 

8.  kiállítások szervezéséért, 

reklámkampányokért kibocsátott 

véleményezés/ véleményezés 

meghosszabbítása  

6 12.710 lej 

9.  benner, mash, prizma típusú 

reklámeszközökkel közterületeknek 

elfoglalásáért kibocsátott véleményezés  

2 1.502 lej 

10.  1 és 10 négyzetméter közötti felületű 

reklámpannókkal, valamint oszlopokra 

szerelt irányjelző pannókkal történő 

közterület-foglaláshoz szükséges 

16 417.724 lej 
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véleményezés/véleményezés 

meghosszabbítása  

11.  köz- és magánterületnek építményekkel 

való elfoglalásáért kivetett illeték (a 

koncessziós, bérleti szerződés lejárta 

esetében), a létesítmény felszabadításáig   

11 107.188,78 lej* 

12.  járandóságot gyűjtöttek be a 

Marosvásárhely Municípium és a BIG 

Alumínium Rt. között létrejött társulási 

szerződés alapján – bérleti illeték 

 35.413,88 lej 

13.  járandóságot gyűjtöttek be a 

Marosvásárhely Municípium és a BIG 

Alumínium Rt. között létrejött társulási 

szerződés alapján  – reklámilleték 

 5.763,25 lej 

14.  járandóságot gyűjtöttek be a 

Marosvásárhely Municípium és a Premier 

Restaurants Románia Kft. között létrejött 

társulási szerződés alapján  

 51.703,94 lej 

15.  A városrendezési engedély alapján 

kibocsátott építkezési munkálatok 

kivitelezéséért kiállított véleményezések  

395 35.945 lej 

ÖSSZ  1.067.715,85 lej 

 

*amelyből a Radiotel kifizette a 29.280 lejes összeget. 110 egyezményt díjmentesen állítottak ki, a 

protokollok és a 13/2019-es számú helyi tanácsi határozat alapján.  

 

 

PARKOLÓK, GARÁZSOK ÉS JÁRMŰ-ELVONTATÁSI IRODA 

 

Az iroda tevékenységének főbb célkitűzései: 

- 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, 

az érvényben levő szabályozásoknak megfelelően. 

 

1. Fedett parkolók: 

• A polgármesteri hivatal által emelve: 2777; begyűjtött érték: 770.887,5 lej; engedélyezettek és/vagy 

fedettek: 664; begyűjtött érték: 180.302 lej. A város közterületeinek engedélyezett és/vagy jóváhagyott 

parkolókkal és fedett parkolókkal való elfoglalásáért összesen 951.189,5  lej értékű illetéket gyűjtöttek be. 
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2. Garázsok: 

2019-ben felleltározva: 1310 garázs; Összesen felleltározott: 2033. Összbevétel 2019-re: 4.047.201,88 lej. 

 

3.Fizetős parkolók: 

Jegyek és bérletek online/SMS: 1.895.163,85 lej. Bírságok: 9710,5 lej. 

 

Begyűjtött összegek – BPGRM 

Sor sz. Megnevezés  Mennyiség  Érték  

1.  Közterületeknek a polgármesteri hivatal 

által épített fedett parkolókkal való 

elfoglalási illetéke  

2.777 770.887,5 lej 

2.  Közterületeknek engedélyezett és/vagy 

jóváhagyott parkolókkal való elfoglalási 

illetéke  

664 180.302 lej 

3.  Közterületeknek garázsokkal való 

elfoglalási illetéke    

- 4.047.201,88 lej  

4.  Jegyek és bérletek online/SMS – fizetős 

parkolók 

- 1.895.163,85 lej 

5.  Ténymegállapítások – fizetős parkolók - 9710,5 lej 

Össz  6.903.265,73 lej 

 

JOGI  IRODA 

I.  Telekelések :  

a) Utcák:   

- 15 utca (a Városrendezési Osztálynak és Műszaki Igazgatóságnak közölt kivonatokkal);  

b) a Kataszteri és Ingatlanreklámozási Irodához (OPCI) bejegyzett más ingatlanok 

(telekelések/ideiglenes beírások) kataszteri dokumentációkkal vagy anélkül, és a  Román Állam 

tulajdonából  Marosvásárhely Municípium tulajdonába való átkerülése; 

- 10 ingatlan (pl. ideiglenes bejegyzés – Béga, Domb) 

- telekelések: Segesvári út – Víkendtelep 2, Raktár, Posta 1. sz 

- ideiglenesen bejegyzett utcáknak municípiumra való attesztálása – területek: Dózsa Gy. 79., 183., 

264., Rózsák tere 39-40, Béke u. 36, Segesvári út 94, 98/216 kvóta Béke u. 2., Hídvég, Csillagköz 1 A,, 

Argeş, 1989. December 22. út (a Marosvásárhelyi Táblabíróság 574/R/2019 sz. végzése szerint),  

2114/285390 kvóta a Forradalom u. 51. sz. alatti 945 négyzetméterből, Béke u. 56. sz. alatti terület, 121/350 

kvóta a Bălcescu u. 12. sz. alatti területből;  

     - területrészek cseréje a Kinizsi Pál utca 10. sz. alatt 

II.    Előterjesztett tanácsi határozattervezetek: 

                    -   57  - (2019-es év) 
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III.     Bírósági panaszok 

-  ténymegállapítási iratcsomó – C.C. 

-  közigazgatási bírósági iratcsomó – H.V. 

-  közigazgatási bírósági iratcsomó – D.I.  

- pénzbírsági panasz – P.R. 

- polgári per - P.I.T. Kft.  

- a helyi tanácsi határozat törvénytelenségét megállapító dosszié – a Prefektus Intézménye 

- közigazgatási bírósági per – P. E. 

- polgári per – F. R. 

- profikkal való pereskedés – S. Rt.  

- polgári per –S. C. és S. L. 

- polgári per – M. Rt. 

- polgári per – O. D. 

 

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

- 22 m2, 885 m2,  27 m2 Hagi Stoian u. 

- 49 m2 Trébely u. 

- 22 m2, 125 m2 Gyümölcsfa u. 

- 20 m2 Alsókönyök u. 

- 373 m2 és 572 m2 Kishegyszőlő u. 

- 51 m2, 70 m2  Éden u. 

- 3319 m2 Somos u. 

- 38 m2, 34 m2str. Hints Ottó 

- 1209 m2, 461 m2 Nagy Szabó Ferenc 

- 2675 m2, 61 m2 Szotyori József u. 

- 18 m2, 11 m2, 52 m2 Alma u. 

- 63 m2. 259 m2  Vasile Sabadeanu u. 

- 3150 m2 Jeddi u. 

 

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.   

Topográfiai dokumentáció összeállítása (174) a Regionális Operációs Program 2014–2020 révén a Forgalmi 

menedzsment-rendszer Marosvásárhely municípiumban elnevezésű projekt megvalósítása érdekében 

Predeal zónában bontás. 

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

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

projektnek megfelelően 

- 2019-es levelezés - 425 bejegyzett munkálat.  
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KÖZTISZTASÁGI ÉS HÓELTAKARĺTÁSI KÖZSZOLGÁLAT és KÖRNYEZETVÉDELMI, 

RÁGCSÁLÓIRTÁSI ÉS ROVARIRTÁSI RÉSZLEG   

Az említett szakosztály tevékenysége a 2019-es 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: 16.316.718,57 lej 

2.Hóeltakarítás 

- hóeltakarításra és jégbevonat leküzdésére vonatkozó költségek, 2019. január-március és november – december 

közötti időszakokban -– 3.128.385,16 lej. 

3. Az Általános nagytakarítás megnevezésű akció felügyelete és összehangolása:  1.830.340,05 lej 

összértékben 

4. A Marosvásárhelyi Börtönnel való együttműködés, köztisztasági tevékenységek lebonyolítása érdekében, 

69.501,88 lej értékben.  

5. Rovar- és rágcsálóirtás  

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

gazdaságok esetében, 3.797.255,57 lej értékben. 

6. A Salubriserv Rt.-vel kötött szerződések felbontása – háztartási hulladékok gyűjtése, elszállítása és 

tárolása.  

- 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; 

- 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 2019-es évi tevékenysége: 
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- befogtak 379 ebet. 

- Romániában örökbefogadtak 71 ebet. 

- visszaigényeltek 9 ebet. 

- Németországban örökbefogadtak 237 ebet. 

- elaltattak 18ebet. 

 

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. 

További két együttműködési protokollt írtak alá:  

– a Primacom Kft.-vel, melynek értelmében eledelt biztosítanak a gazdátlan ebek számára, minden 

fizetési kötelezettség nélkül a haszonélvező részéről; 

– az Azomarossal, amely a vegyipari kombinát platformján levő kóbor kutyák 

befogását jelenti, ételadományért cserébe a menhely kutyái részére. 

A tavaly a kutyamenhelyen több eseményt szerveztek, éspedig:  

- Nyílt kapuk 2019. 04. 4-én, A Gazdátlan ebek nemzetközi napja; 

- Nyílt kapuk 2019. 12. 5-én, a Mikulás napja alkalmából; 

 

A menhely 2019-ben az alábbi adományokat kapta:   

- 28 darab kutyaól; 

- 20604,5 kg eledel; 

- takarók ás egyéb textilek; 

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

 

A 2020-as évre vonatkozólag, terveink között szerepel a város kóbor kutyáktól való megtisztítása, 

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

nemkormányzati szervezetekkel való kapcsolat fenntartása.   

A kutyamenhely állapotának javítását a csatornahálózatra való csatlakozással szeretnénk 

megvalósítani.                     

 

ADMINISZTRÁCIÓS CSOPORT   

Az Adminisztrációs csoport keretében, a 2019-es évben az alábbi célkitűzéseket érték el:   

1. 160 pad felszerelése Marosvásárhely municípiumi parkokban és negyedekben; 

2. Új játékelemek felszerelése Marosvásárhely tíz parkjában; 

3. 200 darab díszítőoszlop felszerelése; 

4. Padok és játékelemek javítása és újrafestése 34 parkban; 

5. Sportpályák, közterületen lévő helyiségek, parkok dróthálóval és kerítéssel való bekerítése  - 1400 

folyóméter; 

6. Oszlopocskák felszerelése gépkocsik parkolásának korlátozása céljából – 350 db.; 

7. 200 folyóméter korlát készítése és felszerelése;  
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8. 710 egyes és 26 kettős kuka kihelyezése a város parkjaiban és negyedeiben;  

9. Közterületen lévő padok, szemeteskukák, konténerek javítása.  

 

2020-ban folytatjuk a 2019-ben 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.  

 

 

MŰSZAKI-GAZDASÁGI RÉSZLEG  

A részleg feladatköre:  

- Központosítja a beszerzési szükségleteket, a S.P.A.D.P. szintjén kidolgozott referátumok alapján; 

- Kidolgozza és jóváhagyásra bocsátja az évi közbeszerzési programot, a többi részleg által közölt 

igények alapján; 

- Időszerűsíti és jóváhagyásra előterjeszti az évi közbeszerzési programot a jóváhagyott költségvetés 

végrehajtása idején bekövetkezett módosítások, valamint az évi költségvetés-módosítások 

függvényében; 

- Kidolgozza és az intézmény vezetője elé terjeszti jóváhagyás végett a megalapozási átiratokat 

és/vagy a költségekre vonatkozó műszaki-gazdasági memorandumokat; 

- Összeállítja a műszaki-gazdasági dokumentációt a közbeszerzési eljárás elindítása érdekében; 

- Feladatköre a szervezett eljárások reklám-/kommunikációs formalitása, valamint az ajánlat-

kidolgozási és –ismertetési dokumentációs továbbítása; 

- Részt vesz a lehetséges beszállítók ajánlatainak értékelésében, a specifikus beszerzési eljárások 

lebonyolítása alkalmával; 

- Kidolgozza és a Gazdasági Igazgatóságon leteszi a költségvetés-tervezetet és az utólagos 

módosításokat, amelyeket a S.P.A.D.P. keretében működő többi osztály/részleg/iroda részéről 

érkező javaslatok alapján dolgozott ki.  

 

A részleg 2019-es évi tevékenységének szintézise: 

23 közbeszerzést indítottak el, az alábbiak szerint:  

- 19, szerződéskötéssel végződő eljárás, melynek összértéke 7.727.564,05 lej, HÉA nélkül; 

- 4 folyamatban levő eljárás, értéke 38.666.838,06 lej, HÉA nélkül; 

- 2 érvénytelenített eljárás. 

Ezekből a Műszaki-gazdasági részleg, a Marosvásárhelyi Közigazgatási-területi egység keretében 

működő szakosztályokkal együttműködve, 14 közbeszerzési szerződést bonyolított le, 1.491.460,87 lej 

összértékben.  

A 2019-es évre vonatkozó eljárások összértéke 46.394.402,11 lej.  

 

KÖZVAGYONKEZELŐI RÉSZLEG 

A részleg feladatköre:  
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Biztosítja a helyi tanácsi határozattal vagy polgármesteri rendelettel meghatározott valamennyi 

intézkedés megvalósítását, a város köz- és magánterületének értékesítése és felhasználása érdekében, a 

törvényeknek megfelelően, a könyvelőségi nyilvántartókba való vételt követően.  

 

A részleg 2019-es évi tevékenységének szintézise: 

A marosvásárhelyi közterületek leltárának időszerűsítése érdekében – amelyet a 2002.09.5-i 964-es 

számú kormányhatározattal hagytak jóvá – az alábbiakat eszközölték:  

 

1. Az elektronikus adatbázis újrakészítése – a marosvásárhelyi közterülethez tartozó javak leltárja 

– 4377 pozíció kézi felvezetése, amely magába foglalja: sorszám, csoportosítási kódszám, leltári 

szám, azonosítási elem, beszerzési év, vagy, esetenként, az átadás éve, leltári értéke (lej), a 

jelenlegi jogi helyzet:   

 

 
 

A marosvásárhelyi közterülethez tartozó javak leltárja  – 964/2002 sz. kormányhatározat 

964/2002 sz. 

kormányhatározat 
Javak megnevezése 

1-583 I. Utcák, a hozzájuk tartozó járdákkal   

584-621 Hidak  

622-805 II. Hőenergiával való ellátási rendszer, a hozzá tartozó területekkel  

806-808 III. Nem lakás rendeltetésű helyiségek 

809-834 IV. Légvédelmi óvóhelyek 

835-919 V. Hulladék-gyűjtő pontok  
VI. Könyvtárak 

920 VII. Orvosi rendelő 

921-922 VIII. Óvodák 

923-933 IX. Műemlékek 

934-938 X. Szociális lakások 

939-2401 XI. Vízellátási rendszerek, a hozzájuk tartozó területekkel  

2402-3685 XII. Csatorna- és víztisztító-rendszerek,  

3686-3891 XIII. A közterület-kezelő infrastruktúra rendszere, a hozzá tartozó 

területekkel  

3892-4377 XIV. A helyi tanács és a polgármesteri hivatal, valamint a helyi érdekű 

közintézmények tevékenységének helyet adó területek és épületek 

  Össz I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV: 

 

2. Belső átiratok és jegyzetek készítése azon osztályok, igazgatóságok és társaságok felé, amelyek 

a Marosvásárhely köztulajdonában levő javakat adminisztrálnak, a javak időszerűsített 
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jegyzékének továbbítása érdekében, beleértve azok értékének időszerűsítését és a 2002 után 

épült ingatlanokat, valamint a vonatkozó építkezési engedélyeket.  

 

3. A közterületekhez tartozó utcák időszerűsítése (964/2002 K.H.) az alábbiak révén: 

a) leltár kiegészítése a 2001–2019 közötti időszakban kibocsátott helyi tanácsi határozatok alapján 

újonnan létrehozott utcákról, utcanévjegyzék, valamint a Gazdasági Igazgatóságtól, a Könyvelőségi 

irodától kapott számlajegyzékek igénybe vétele; 

b) az utcák jogi helyzetének kiegészítése a telekkönyvbe foglalt adatokkal, amelyeket a Jogi iroda 

bocsátott rendelkezésre (felületek/négyzetméter); 

c) az utcatestek létrehozása érdekében történt lemondásoknak telekkönyvbe való vezetése, amelyet 

a Jogi iroda bocsátott rendelkezésre; 

d) leltár kiegészítése az úttestre és a hozzá tartozó járdákra vonatkozó adatokkal – a Műszaki 

Igazgatóság, Beruházási, építkezési, utak és hidak részleg által rendelkezésre bocsátva; 

e) A közterületen levő hidak leltárának összevetése a Gazdasági Igazgatóság, könyvelődési irodától 

kapott adatokkal; 

f) A 964/2002-es kormányhatározat leltárának (légvédelmi óvóhelyek, lakások, kereskedelmi 

helyiségek, közérdekű épületek, nem lakás rendeltetésű helyiségek) összevetése a Locativ Rt-től kapott 

leltárral, valamint a Gazdasági igazgatóságtól kapott számlalapokkal, eltérések megállapítása; 

g) A 964/2002-es kormányhatározat leltárának (Állatkert) összevetése az Állatkert Igazgatósága 

Közszolgálattól kapott leltárral, valamint a Gazdasági igazgatóságtól, könyvelődési irodától kapott 

számlalapokkal, eltérések megállapítása; 

h) A 964/2002-es kormányhatározat leltárának összevetése a Piacigazgatóságtól kapott leltárral, 

valamint a Gazdasági igazgatóságtól, könyvelődési irodától kapott számlalapokkal; 

i) Folyamatban van a közérdekű területekhez és épületekhez tartozó kataszteri számok elektronikus 

formátumban történő központosítása, azok jogi helyzetének megállapítása érdekében; 

j) A hőközpontokhoz tartozó kataszteri számok elektronikus formátumban történő központosítása, 

azok jogi helyzetének megállapítása érdekében; 

k) Marosvásárhely megyei jogú város közterülete felleltározásának elindítása:  

– 48224/5417/30.07.2019 számú referátum elkészítése (az alábbi törvényeknek megfelelően: az 

utólagosan módosított és kiegészített 82/1991-es számú könyvelőségi törvény 7-es cikkelye; 1999. július 

8-i 548-as számú kormányhatározat, amely a községek, városok, megyeszékhelyek és megyék 

köztulajdonát képező javak leltárának elkészítését célzó műszaki normák jóváhagyására vonatkozik; 2002. 

szeptember 5-i 964-es számú kormányhatározat, amely Maros megye, valamint a Maros megyei 

municípiumok, városok és községek közterületeinek attesztálására vonatkozik, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel), amely révén a marosvásárhelyi közterületek leltárát időszerűsítő bizottság létrehozását 

javasolják; 

- Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere, figyelembe véve a 

48224/5417/30.07.2019 számú referátumot, a 1930/20.09.2019 számú rendelet és a 

közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 57/2019-es 

számú sürgősségi kormányrendelet 199. és 289. cikkelyeinek előírásainak alapján elrendeli 
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a Marosvásárhely municípium közterületén levő javak leltárának időszerűsítését, amelyet a 

964/2002-es számú kormányhatározattal hagytak jóvá; 

- 64719/7643/16.10.2019 számú belső átirat megszerkesztése, a közterületet felleltározó 

bizottság elnökéhez címezve, amelyben kérik a bizottság szervezési és működési 

szabályzatára, feladatkörére és munkaeljárására vonatkozó ülés időpontjának 

megállapítását;  

- A bizottság elnöke 2019. október 20-ra állapította meg az ülés időpontját;  

- összeállítják a 2019.10.20-I ülés összehívóját (65268/7731/18.10.2019 sz.); 

- 2019.10.20-án sorra kerül a 1930/20.09.2019 számú rendelet alapján létrehozott bizottság 

ülésére; 

- Az ülésen szó esik a közterület leltára időszerűsítésének fontosságáról, a zöldövezetek, a 

villanypóznák és a közterülethez tartozó valamennyi javak jegyzékbe való foglalásának 

szükségességéről. A közterülethez tartozó javak felleltározásának elmulasztása maga után 

vonja a vonatkozó alapok és a szükséges jóváhagyások felfüggesztését;  

- A leltározási bizottságba kinevezett személyek biztosítják a leltár időszerűsítését azon 

munkaszektorokban, amelyekért felelnek;  

- Mindezt a bizottság tudomására hozzák, annak elnöke, a leltározási tevékenység 

koordinátora, Moldovan Florian igazgató által, aki a következőket igényli a bizottság 

tagjaitól:  

o Marosvásárhely municípium közterületének attesztálásához szükséges 

dokumentumokat és információkat (adminisztratív és műszaki egyénesítésre, 

felületekre, kataszteri számokra vonatkozó teljes adatok); 

o Együttműködés a részleges között, a Gazdasági Igazgatóság támogatása a leltári 

értékek időszerűsítésére; 

o Az adatoknak egységes módon történő továbbítása, x.1.s formátumban (az 

548/1999-es számú kormányhatározat tiszteletben tartásával, amely a községek, 

városok, megyeszékhelyek és megyék közterületét alkotó javak leltárának 

elkészítésére vonatkozó műszaki normákat foglalja magába), amelyet Turc Gabriela, 

a Közvagyonkezelő részleg szakfelügyelője bocsát a bizottság tagjainak 

rendelkezésére; 

o Az adatok felelősségteljes kiegészítése, hiszen ezek képezik majd a közterületen levő 

javak attesztálásának alapját; 

o Valamennyi átküldött dokumentumot a bizottság tagjai és a hierarchikus főnök aláír; 

o A bizottság havonta legalább egyszer ülésezik, amelyeken megtárgyalják és 

megoldják a leltározás és az adatközpontosítás során felmerült problémákat.  

 

 

 

A Közvagyonkezelői részleg célkitűzései a 2020-as évre vonatkozóan  
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Marosvásárhely municípium közterületéhez tartozó javak felleltározása időszerűsítésének 

véglegesítése céljából:   

- a be nem táblázott, Marosvásárhely municípium közterületét képező javak betáblázására 

vonatkozó szükséges alapok megállapítása; 

- az adatbázis központosításának véglegesítése, elektronikai formában, az összes olyan javat 

illetően, amely kataszteri számmal rendelkezik.  

 

A Műszaki Igazgatóság keretében, 2019-ben a következő fontosabb befektetések és javítási 

munkálatok valósultak meg:  

 

   I. JAVĺTÁSOK (utcák/ polgári építkezések) 

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

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

Marosvásárhely municípiumban - folyamatban lévő szerződés: 

 

Sor sz. Utca megnevezése és munkálat típusa  

1. Tisza utca (Bărăganului – Szabadi): úttest és járdák + vízvezeték kicserélése  

2. Memorandum utca: aszfaltozás és úttest, járdák  parkolók  kikövezése  

3. Bodoni utca (Béga-Nyíres): járda kialakítása+ meder, autóbusz-megálló és járda kialakítása  

4. Bărăganului utca: járda és úttest aszfaltozása  

5. Béga  utca – jobbra (Bodoni – Bodoni híd): járda helyreállítása  + úttest kiszélesítése és 

járda kialakítása (Bodoni – Bodoni patak) 

6. Dózsa György utca: aszfaltozás (120-as szám- Rakodó, Rakodó utca -  balra – 

Prodkomplex bejárat jobbra, AZOMAROS autóbusz-megálló) 

+járdajavítások+tömbházbejárók kialakítása 189. E, F, D szám+ parkosított tér kikövezése 

+ parkolók kialakítása (191/E1, 191/E3, 181, 189, 189/A számok,  a BCR-nél és a Dózsa 

Györgyben (Ecofarmacia) 

7. Felszabadulás utca:  járda létrehozása – térkövezés (Szabadság-Otthon és 20–46; 51–63. 

számok) + vízvezetékcsere és csatlakozások cseréje   

8. L. Rebreanu utca: úttest, járdák és tömbház-bekötőutak aszfaltozása + Parkoló kialakítása+ 

fémből készült védőkorlátok felszerelése  

9. Ojtóz utca : úttest és járdák aszfaltozása  

10. Harmónia utca: garázsbejárók  és ösvények  aszfaltozása a  

11. Székely Vértanúk utca:  járdaaszfaltozás, parkoló és járdák kialakítása + Székely Vértanúk 

emlékmű alapzatának kőmintával való elrendezése   

12. Jeddi út: parkoló és bekötőút (65-67. szám)+ autóbusz – megálló kialakítása 

(Számológépgyár) 

13. Moldova  utca (Carrefour háta mögött): gépkocsi-bekötőút kialakítása   

14. Megyei Kórház: bekötőút aszfaltozása és parkoló  

15. Munka utca : bekötőutak aszfaltozása és parkolók + parkoló kőlapokkal való elrendezése  
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16. Pandúrok sétány:  sportpálya kialakítása (Kék park) + parkoló kialakítása (Kék park) 

17. Kudzsír utca:  aszfaltozás + parkolók kialakítása( 2. szám + 5 + 9. szám)+ szeméttároló 

alapzatának kialakítása  

18. Kukorica utca: - vízvezeték és csatlakozások cseréje   

19. 1848 sétány: vízvezeték- és csatlakozások cseréje  

20.  Tölgy utca: aszfaltozás+ járda és betonsánc kialakítása  

21. Szorgalom utca: úttest, járdák és bekötőutak aszfaltozása  

22. Hagi Stoian utca : aszfaltozás 

23. Kenyér utca: úttestaszfaltozás  

24. Domb utca:  úttest és járda aszfaltozása  

25. Făget utca: úttest és járdák aszfaltozása  

26. Csillag utca: úttest és járdák aszfaltozása 

27. Állomás tér: úttest aszfaltozása 

28. Székely Vértanúk utca: úttest aszfaltozása 

29. Prut utca (Virágház); úttest aszfaltozása + járda kialakítása  

30.  Băneasa utca: úttest aszfaltozása + vízvezetékcser Băneasa 

31. Cosminului utca: úttest aszfaltozása 

32. Vasile Lupu utca: úttest aszfaltozása 

33. Méhecske utca: úttest aszfaltozása 

34.  Alsóforduló utca: úttest aszfaltozása 

35. Otthon utca (Méhecske és Szabadság utca között): úttest aszfaltozása 

36. Cașinului utca: úttest aszfaltozása 

37. Tazlăului utca: úttest aszfaltozása 

38. Trébely utca(szakasz): úttest és járdák aszfaltozása  

39. Liget: járdák, úttest és bekötőutak aszfaltozása  

40. V. Lucaciu utca( bal felén) vízvezetékcsere + járdaaszfaltozás és parkoló kőlapokból való 

kialakítása  

41. Testvériség utca: garázs-bekötőutak aszfaltozása +templomhoz vezető út kialakítása  

42. Kós Károly: úttest és járdák aszfaltozása 

43. Kárpátok sétány (Napsugár Óvoda)  bekötőút és autóbusz-állomás aszfaltozása  

44. N. Iorga utca: járda aszfaltozása 

45. Csónakos utca: járdák aszfaltozása 

46. Cuza V. utca  (T. Moșoiu – Tamás Ernő): járda aszfaltozása 

47. M. Eminescu utca: járdák aszfaltozása 

48. Margaréta utca: járdák aszfaltozása 

49. N. Grigorescu utca, bal felén: járdák aszfaltozása 

50. Șt. Cicio Pop,1. szám: járdák aszfaltozása 

51. Călărașilor utca( Palas) : járdák aszfaltozása 

52. Víkendtelep: bekötőút kialakítása 
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53. Jövő utca: parkoló, garázs-bekötőutak kialakítása (aszfalt és ökologikus) 

54. Bolyai park: járda kialakítása kockakővel  

55. C.R. Vivu utca: garázs-bekötőutak, parkoló és járdák kialakítása  

56. Somostető: sétányok térkővel történő helyreállítása + játszópark térkövezése  

57. Segesvári út: garázs-bekötőutak, parkolók és járdák kialakítása (lépcsőkkel), védőkorlátok  

58. Ifjúság utca (belső udvar): parkolók és járda kialakítása  

59. Bodor Peter utca( szakasz) : úttest helyreállítása  

60. V. Babeș utca: járda-helyreállítás (17. szám) +gépkocsi-bekötőút kialakítása (1A. szám) 

61. Decebal utca: járdák helyreállítása  

62. Burebista utca 12. szám: bekötőutak aszfaltozása és parkolók kialakítása (járólapok) 

 

63. Duzilor utca: térkövezés és füvesített járólapok  

64. Gh. Șincai Líceum: udvar aszfaltozása 

65. Gh.Marinescu utca: Fatemplom és Egészségügyi Líceum közötti járda  

66. Aurel Filimon utca(Luxor irányába): gépkocsi-bekötőutak és járdák aszfaltozása 

67. Jeddi temető: gépkocsi-bekötőutak , járdák és bekötősétányok megvalósítása  

68. 1918 December 1 sétány: járda és parkoló helyreállítása (2 -6. szám) 

69. Hunyad utca : parkoló kialakítása 

70. Kishegyszőlő: parkoló kialakítása 

71. Sólyom utca, 41. szám: parkoló kialakítása, füvesített járólapok  

72. Nyíres utca, 38. szám: bekötőút megvalósítása 

73.  Cornești és Nyár utca:  sziklaszegélyek áthelyezése  

74. Marosvásárhelyi Vár: parkolók, térkővel ellátott övezetek újraalakítása  

75. Belvedere negyed: térkővel és füvesített járólapokkal ellátott terület kialakítása a 

szeméttároló övezetében  

76. Építészeti Líceum: bekötőút kialakítása a szeméttárolóhoz  

77. Gábor Áron: úttest javítása  

78. Brassó utca  12. szám: tömbházhoz vezető bekötőút helyreállítása  

79. Merészség utca:lépcsők  helyreállítása és járdák térkövezése  

80. Zernyest utca: járdakialakítás (aszfalt) 

81. Gyümölcstermelők utca:  háztartási hulladéktároló kicserélése   

82. Levendula utca: parkoló kialakítása 

83. Madách I. utca: parkoló kialakítása 

84. Bánát utca: parkoló kialakítása 

85. Resicabánya utca 8. szám: parkoló kialakítása 
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86. Elektromaros Líceum: parkoló kialakítása 

87. Kaszáló utca: mélyedések helyreállítása  

88. Radnai utca: járdák helyreállítása aszfaltozással ( Szamos-Dózsa György közötti szakasz , 

jobb fele) 

89. Laposnya utca: járdák helyreállítása 

90. Hadsereg tér: vízvezetékcsere és csatlakozások cseréje  

91. Utcák kavicsozása (Méhecske, Otthon, Hagi Stoian, Tazlăului, Bodonihegyszőlő, Jean 

Monet, Nagy Szabó  Ferenc, Kutyamenhely, Cașinului, Remeteszeg,  Posada, Repülőtér, 

Sf. Ștefan, Erdőköz, Cetinei, Kaszáló, Zaránd, Kardvirág, Vasile Lupu) 

92. Kátyúzás – 115 utca 

93. Útjelzések  - 70 utca - 

94. Csatornafedelek szintre emelése – 450 db 

 

3. Marosvásárhely municípium 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,  

- belső festés, járólap lerakása, fajanszozás, majompavilon  

- cserépfedél lecserélése Lindab-típusú lemeztetőre a szénacsűrnél 

és a teveistállónál   

- egészségügyi berendezések javítása - majompavilon  

2. Logisztikai osztály: - Polgármesteri Hivatal székhelye  - PVC keret – felszerelése  

- főépület tetőszerkezetének javítása (Polgármesteri Hivatal) 

- illemhelyek korszerűsítése (egészségügyi elemek kicserélése, 

járólapok lerakása, fajanszozás)  

3. Közterület-rendezési 

Igazgatóság – Kós 

Károly 

– külső burkolat kicserélése, homlokzat hőszigetelése, Kós Károly 

utcai melléképületek helyiségeinek újrafelosztása  

- PVC bútorzat felszerelése  

4.  Szociális Gondozási 

Igazgatóság – Dózsa 

György  9. szám 

- padlózat- javítási munkálatok, belső festés, fabútorzat lefestése  

- szalagparketta letevése az irodákban  

- illemhelyek korszerűsítése földszinten és emeleten  

- illemhely mozgássérülteknek  

 - PVC keret – felszerelése, PVC bútorzat felszerelése, ajtók  

5. Éjszakai Menhely - egészségügyi berendezések javítása  

- tetőszerkezet javítása, belső festés 

- homlokzat javítása 
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6. Közterület-rendezési 

Igazgatóság – 

Kutyamenhely 

- fémkonfekciók készítése és felszerelése  

7. Bölcsődeigazgatóság - belső festés, fabútorzat lecserélése  (belső ajtók), PVC bútorzat 

felszerelése , egészségügyi elemek lecserélése  

8. Üvegházak 

Igazgatósága  

- fabútorzat PVC bútorzatra való lecserélése   

- vakolás,  

- belső festés 

- járólap lerakása, fajanszozás 

9. Rozmaring Nappali 

Központ 

- fa lambéria felszerelése  

- szalagparketta lerakása a termekben  

- külső burkolat javítása  

 

II. Befektetések (utcák/ polgári építkezések) 

1. Kivitelezés 

 

1. Kivitelezési munkálatok a tömbházlakások energetikai teljesítményének növelésére 

vonatkozóan - C.R.Vivu utca 2. szám, Kárpátok sétány 47. szám,  Raktár utca  7. szám, 

Állomás tér  A1. szám, Álllomás tér 2A. szám, Mimóza utca 2. szám, Kornisa sétány 32. 

szám – 2-es szakasz” = Folyamatban lévő szerződés 

2. Átfogó javítások a Győzelem tér 33. szám alatti helyiség esetében – tervezés és kivitelezés 

= Folyamatban lévő szerződés 

3. Meggyesfalván, az 50-es szám alatt lévő ingatlan felújítása – 1. szakasz - tervezés és 

kivitelezés = Folyamatban lévő szerződés  

4. A tömbházlakások energetikai teljesítményének növelésére vonatkozó munkálatok : 

Argeşului utca 16. szám, Dózsa György 60. szám+ Állomás tér  5. szám  ABC, Moldova 

utca 10. szám,  Moldova utca  1. szám, Cernavodă utca  5. szám+ Erdély utca 29. szám és  

Domb utca 16. szám, 18,20,22,24 (1-es szakasz) = 2 beszerzési procedúrát szerveztek, 

melyeket érvénytelenítettek. Folyamatban van a harmadik procedúra.  

5. Victor Babeș utca korszerűsítése – tervezés és kivitelezés = Megvalósítva (véglegesítve) 

6. Park kialakítása a Belvedere negyed központi övezetében –1. szakasz = Folyamatban levő 

szerződés  

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

felüljáróval - teljes felújítása - kivitelezés = Folyamatban lévő szerződés  

8. Fiataloknak szánt lakások építése, bérbeadás céljából, egészségügyi szakembereknek, 

Gheorghe Marinescu utca 2. szám alatt- csatlakozó vízvezetékek, elektromos vezetékek, 

gázvezetékek, külső rendezések megvalósítva (véglegesítve) 

9. A Március 8. utca korszerűsítése (beleértve a tervezést) = Folyamatban lévő szerződés. 

Elvégzett munkálatok: esővíz-elevezető csatorna, Alapréteg– ballaszt és törtkő, vízlevezető 

árok az úttest szélén (kibetonozott sánc), aszfaltozás. 2020-ban sorra kerülő munkálatok: 
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járdák, bicikliutak, bekötőutak a tulajdonokhoz, közvilágítási hálózat, úttest koptatóréteg 

(aszfalt). 

 

2. Tervezés 

 

1. Aluljáró - Rózsák tere– SF– újraidőszerűsítés = megvalósítva 

2. Cisnădiei utca 13. szám alatt levő tömbház – javítások és konszolidációs munkálatok, Cisnădiei utca 

13. és 15. szám alatti tömbházak manzárdosítása - Műszaki projekt, kivitelezési részletek és kivitelezés 

= 3 beszerzési procedúrát szerveztek. Egy ajánlattevő sem jelentkezett. A költségvetés elfogadását 

követően újrakezdik.  

3. 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 - Megvalósítva 

(véglegesítve)   

4. Megvalósíthatósági tanulmány a Maros Megyei Sürgősségi Kórház és Jeddi út közötti bekötőútra 

vonatkozóan = Folyamatban lévő szerződés   

5. SPF – Bekötőút az Erdélyi Autópálya és Marosszentkirály és Maros folyó felett átívelő híd között - 

Megvalósítva (véglegesítve)   

6. Megvalósíthatósági tanulmány az 1918. December 1. út és Jeddi út közötti bekötőútra vonatkozóan = 

Megvalósítva (véglegesítve)   

7. Forgalmi tanulmány, DALI javításokra és a Cuza Voda utcai forgalom átszervezésére - Megvalósítva 

(véglegesítve)   

 

Az Európai Alapokra vonatkozóan 

 

8. Óvoda és bölcsőde kialakítása a Belvedere negyedben – SF véglegesítve. Vissza nem térítendő 

támogatás előszerződési szakaszban.   

9. A multifunkcionális központtal rendelkező városi helyiségek átrendezése, a marginalizált 

lakóövezetekben, a közhasználatra szánt kedvezmények megteremtése céljából, Marosvásárhely 

municípium marginalizált övezeteiben - Marosvásárhely (Domb utca) = Megvalósítva (SF 

véglegesítve). Előszerződési szakaszban vissza nem térítendő támogatás 

10. Funkcionális átkonvertálás és/vagy egyes Marosvásárhely municípium belsejében lévő területek és 

elhagyatott, használaton kívüli felületek újrafelhasználása = Megvalósítva (SF véglegesítve). 

Előszerződési szakaszban vissza nem térítendő támogatás 

11. Az infrastruktúra helyreállítása a helyi közszállításban Marosvásárhely nyugati-központi övezetében 

= Megvalósítva (SF véglegesítve). Előszerződési szakaszban vissza nem térítendő támogatás 

Marosvásárhely municípium forgalmának menedzsmentrendszere -SF= Megvalósítva (SF 

véglegesítve). Előszerződési szakaszban vissza nem térítendő támogatás.  

 

III. KÖZVILÁGĺTÁS 
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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 2019-es év folyamán több mint 1250 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 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. Közvilágítás felújítása a Liviu Rebreanu, Laposnya, Radnai, Torony, Állomás tér, Tamás 

Ernő, Margaréta, Csónakos és Decebal utcákban 

            A Liviu Rebreanu utca közvilágításának felújítása során (I, II. szakasz) 26 db LED rutier 64W típusú 

égőt szereltek fel, 26 cinkezett 8 méteres többszögű oszlopra, a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett 

elektromos kábelek segítségével valósult meg, 1 km-es szakaszon.   

            A Tamás Ernő utca közvilágításának felújítása során 9 db LED rutier  Clearway 79W  típusú égőt 

szereltek fel, 9 darab cinkezett 9 méteres többszögű oszlopra, a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett 

elektromos kábelek segítségével valósult meg, 0,38 kilométeres szakaszon.   

           A Margaréta utca közvilágításának felújítása során 11 db LED rutier 64 W típusú égőt szereltek fel, 

cinkezett 8 méteres többszögű 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 rutier 64 W típusú égőt szereltek 

fel, 8 darab cinkezett 8 méteres többszögű oszlopra, és 6 darab cinkezett 6 méteres többszögű 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 rutier 64 W típusú égőt szereltek 

fel, 10 darab 11 méteres cinkezett sokszögű 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 rutier Clearway 79W típusú égőt 

szereltek fel, 5 darab 11 méteres cinkezett sokszögű 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 rutier  64W típusú égőt szereltek 

fel, 3 darab 8 méteres sokszögű oszlopra, a fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek 

segítségével valósult meg, 0,10 kilométeres szakaszon.  
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   2018-2019-ben  végrehajtott munkálatok,  teljes mértékben befejezve.  

 

        b. Nicolae Grigorescu utcai közvilágítás felújítása 

            A  Nicolae Grigorescu utca közvilágításának felújítása során, 13 darab LED rutier Clearway 79W 

típusú égőt szereltek fel, 13 darab 9 méteres cinkezett sokszögű oszlopra, a fényforrások táplálása új, föld 

alá helyezett elektromos kábelek segítségével valósult meg,  0,155 kilométeres szakaszon.  

  2019-ben végrehajtott és véglegesített munkálatok.    

 

         c. Közvilágítás felújítása a Béga utcában  - I. szakasz  

A Béga utca közvilágításának felújítása (I. szakasz) új, föld alá helyezett elektromos kábelek 

segítségével valósult meg, 0,83 kilométeres szakaszon, egy következő szakaszban pedig új oszlopokat 

állítanak fel, melyekre LED típusú égőket szerelnek fel, oly módon, hogy megfelelő világítást biztosítsanak 

éjszaka idejére.   

         2019-ben végrehajtott és véglegesített munkálat. 

      

        d. Közvilágítás felújítása és fényforrások cseréje a Cuza Vodă utcában  

            A Cuza Vodă közvilágításának felújítása során, lecseréltek 36 darab PVB 250W típusú égőt, 

Clearway 80W típusú LED égőre. 

 2019-ben végrehajtott és véglegesített munkálat. 

 

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. LÉGI HÁLÓZATOKNAK FÖLD ALÁ VEZETÉSE 
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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.  

Föld alatti adattovábbítási hálózatok csatornarendszerének kiépítése a Liviu Rebreanu utcában 

II. szakasz, a Laposnya utcában, a Radnai utcában, a Nicolae Grigorescu utcában és a Béga 

utcában.  

 PE csöveket helyeztek a járdákba, betonból aknákat öntöttek, csatlakozásoknak aknákat alakítottak 

ki, a csőhálózatot tranzit -, helyi- és integrálási csőhálózatba strukturálták. 

 

 2019-ben végrehajtott munkálatok 

 

VI. A KÖZVILÁGĺTÁSI RENDSZERBEN, A KÖZÚTI ESEMÉNYEK SORÁN  KELETKEZETT 

KÁROK VISSZASZERZÉSE,  VALAMINT AZ ADATTOVÁBBĺTÁSI HÁLÓZATOK 

CSATORNARENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROK VISSZASZERZÉSE  

2019-ben 8 kárfelértékelési dossziét állítottak össze közúti események során megrongált/tönkretett 

közvilágítási oszlopokra vonatkozóan, az okozott károkat teljes mértékben megtérítették az RCA 

biztosításokon keresztül.  

 

VII. VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE MAROSVÁSÁRHELY MUNICĺPIUM SZÁMÁRA, 

ÁRUTŐZSDÉN KERESZTÜL  

 Választható fogyasztói minőségben és mint Árutőzsdéhez társult tag minőségben,  

Marosvásárhely municípium konkurenciális 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 2019-ben piaci ár alatt szerezte be az elektromos energiát.   

 

VIII. AZ ENERGETIKAI  - PIEE HATÉKONYSÁG FELJAVĺTÁSA MAROSVÁSÁRHELY 

MUNICĺPIUM SZINTJÉN   

Az időszerűsített, közbeszerzésekre vonatkozó 2016. május 19-i 98-as számú törvény értelmében, 

valamint a  2016. június 2-i 395-ös számú határozat értelmében, azon előírások alkalmazási módszertani 

normáit illetően, amelyek a 98/2016-os számú törvényben szereplő közbeszerzési szerződés/keret-

egyezmény odaítélésére vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a közbeszerzésekre 

vonatkozóan, megkötötték a jelen szolgáltatást nyújtó szerződést, Marosvásárhely Municípium, mint 

beszerző, és Fehér Energia Helyi Ügynökség, mint szolgáltató között.     

 2019-ben elkezdett munkálatok, 10%-ban megvalósítva, a szerződés értékéből.  
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IX. ENERGETIKAI AUDIT, FÉNYTECHNIKA, EGY ADATBÁZIS ÉS EGY INTERAKTĺV 

TÉRKÉP ÖSSZEÁLLĺTÁSA MAROSVÁSÁRHELY MUNICĺPIUM KÖZVILÁGĺTÁSÁRA 

VONATKOZÓAN  

Az időszerűsített, közbeszerzésekre vonatkozó 2016. május 19-i 98-as számú törvény értelmében, 

valamint a  2016. június 2-i 395-ös számú határozat értelmében, azon előírások alkalmazási módszertani 

normáit illetően, amelyek a 98/2016-os számú törvényben szereplő közbeszerzési szerződés/keret-

egyezmény odaítélésére vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a közbeszerzésekre 

vonatkozóan, megkötötték a jelen szolgáltatást nyújtó szerződést, Marosvásárhely Municípium, mint 

beszerző, és az Ago Proiect Engineering KFT Kolozsvár, mint szolgáltató között.  

 2019-ben elkezdett munkálatok, 10%-ban megvalósítva, a szerződés értékéből.  

 

X. MEGOLDÁS-TANULMÁNY ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY  

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOKRA, ELEKTROMOS AUTÓBUSZOK 

TÖLTÖÁLLOMÁSAIT ILLETŐEN 

     

Az időszerűsített, közbeszerzésekre vonatkozó 2016. május 19-i 98-as számú törvény értelmében, 

valamint a  2016. június 2-i 395-ös számú határozat értelmében, azon előírások alkalmazási módszertani 

normáit illetően, amelyek a 98/2016-os számú örvényben szereplő közbeszerzési szerződés/keret-

egyezmény odaítélésére vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a közbeszerzésekre 

vonatkozóan, megkötötték a jelen szolgáltatást nyújtó szerződést, Marosvásárhely Municípium, mint 

beszerző, és az Ago Proiect Engineering KFT Kolozsvár, mint szolgáltató között.  

 2019-ben elkezdett munkálatok, 100%-ban megvalósítva, a szerződés értékéből.  

 

 

A 2019-es évben, a Főépítész Igazgatósága a Városrendezési, Fenntartható Fejlődés és 

Informatizálási Osztály révén a következő tevékenységet folytatta: 

 

 

 

• VÁROSRENDEZÉS, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, KATASZTER:   

 

- Kidolgozta és előterjesztette jóváhagyásra a 2020-as fiskális évre vonatkozó helyi speciális  illetékek  

nagyságának megállapítására vonatkozó határozattervezeteket, a Főépítész Igazgatóság tevékenységét 

illetően, valamint „Marosvásárhely Municípium Általános Városrendezési Tervének” meghosszabbítására 

vonatkozóan, a megfelelő helyi városrendezési szabályzattal; 

- kibocsátott 46 megvalósíthatósági véleményezést Övezeti Városrendezési Terv kidolgozására; 

- a Terület- és Városrendezési műszaki bizottság által kibocsátott és archivált 141 véleményezés; 

-18 PUD/PUZ műszaki véleményezés kibocsátása és archiválása (Főépítész Igazgatósága);  
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- kiadtak és kibocsátottak 24 véleményezést az idényfüggő teraszok időszakos Működési Engedélyeinek 

megszerzése céljából  

- a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 4 Részletes Városrendezési Tervet (PUD); 

- a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 16 Övezeti Városrendezési Tervet (PUZ); 

- 5 alkalommal vitát szerveztek a közvélemény bevonásával a javaslatokra és a szabályozásra az 

urbanisztikai dokumentációk (19) 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; 

- ellenőrzött (osztályvezetőn keresztül) 2337, az igazgatóság személyzete által megoldott iratot, különböző 

kérésekre/átiratokra/észlelésekre/belső jegyzékekre vonatkozóan; 

- az osztály személyzete által megoldott számos különböző témájú kérést/észlelést/belső jegyzéket stb.; 

- az osztály jogtanácsosa megoldott 364 petíciót ( előzetes panaszok, a közérdekű információkhoz való 

hozzáférésre vonatkozó 5442001-es számú törvény alapján megfogalmazott kérések, észlelések), 

indoklásokat, belső jegyzékeket, bíróságon képviselt, a tevékenység tevékenységére vonatkozó ügyekben, 

az utcamegnevezéseket odaítélő bizottság üléseinek megszervezése és ezeken való részvétel, 5 olyan ügyet 

bonyolított le, amelyek építkezési engedélyek visszavonására vonatkoztak, 1 esetben felfüggesztették az 

építkezési engedélyt, 2 eset – városrendezési igazolás érvénytelenítése és egy másik városrendezési 

igazolás kibocsátására való kötelezés, 2 esetben megállapították, hogy az építkezési engedély törvénytelen, 

1 eset – építkezés felszámolása,  1 esetben az iratok közlésére köteleztek, más esetek, melyek az előző 

negyedévekben történő esetek  folytatását képezték; 

- biztosította a Szervezési és Városfejlesztési Bizottság titkárságát, a közmunkák magvalósítását, a 

környezetvédelmet, a műemlékek és építészeti műemlékek megőrzését, Marosvásárhely Municípium Helyi 

Tanácsáét;  

- elemeztek 2186 iratot,  melyekből városrendezési  bizonylattal megoldottak 1342 darabot, és egyes 

városrendezési bizonylatok érvényességi idejének meghosszabbításával, belső jegyzékekkel, közlésekkel; 

- kibocsátottak az építmények felépítését/törlését igazoló bizonylatokat; 

- együttműködtek a Közterület-rendezési Igazgatósággal (ADP) egyes ingatlanok tulajdonjogának 

engedélyezésére és bejegyzésére Marosvásárhely municípium javára, a város utcanévjegyzékét és a postai 

számokat illetően, utcai jelzőtáblák kihelyezésére vonatkozóan; 

- Együttműködés a:  Gazdasági Igazgatósággal – Adó- és illeték-megállapító osztállyal, Költségvetési-

könyvelőségi 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.; 

- 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; 
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- 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.; 

- Adatok időszerűsítése GIS – m2n alkalmazásban: régi és új postai számok bevezetése az ingatlan 

azonosítási adataival; 

- válaszok megszerkesztése Marosvásárhely Municípium polgárainak a vasút áthelyezésével, a 

bicikliutakkal, Maros utca Malom utca (Marosszentanna) összekötésével kapcsolatos kérdéseire, 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; 

 

PROJEKTEK:  

- „Marosvásárhely megyei jogú város általános városrendezési tervének (PUG) időszerűsítése” 

folyamatban lévő szerződés ügykezelése – véleményezése elnyerése a Civil Román Repüléstani Hatóságtól, 

a Szállításügyi Minisztériumtól; RLU- draft;  MDRAP alapok elnyerése PUG időszerűsítésre;  

-A „PUZ védett épített övezet Marosvásárhely” és az „Övezeti Városrendezési Terv –funkcionális övezetek 

parciális újraalkalmazkodása a Belvedere negyedben a megfelelő helyi városrendezési szabályzattal” 

projektekre vonatkozó beszerzési eljárás elindításához szükséges dokumentációk előkészítése, a 

beszerzésekre vonatkozó új legiszlációnak megfelelően: Feladatfüzetek, Műszaki javaslat, tervezési témák 

időszerűsítése, a becsült érték megalapozási jegyzéke,  az odaítélési kritériumra vonatkozó jegyzékek, 
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specifikus képesítési követelményekre vonatkozó jegyzékek, igazoló jegyzék parcellákra való felosztásra/ 

nem felosztásra), PAC, PAL elnyerése.  

- SEVESO Célkitűzésekért Bizottság Titkársága: a bizottság tevékenységének ügykezelése találkozók 

szervezésén keresztül, kapcsolatok közvetítése a bizottságon belül, a SEVESO célkitűzések által érintett 

SEVESO és UAT  operatőrök.  

A bizottság tevékenységének stádiuma: A bizottság inkompatibilitást észlelt az A és B övezetekben 

megengedett funkciók esetében, és részben a C övezetben megengedett funkciók esetében, bővebb 

információkat igényeltek az Azomaros RT operatőrtől, a C övezettel kapcsolatosan.  

Műszaki segítségnyújtás a 2017-es évi 3710-es számú rendelet alapján készített térképre vonatkozóan, 

valamint a  III-as ütközési övezet véglegesítése a bizottság elemzésének megfelelően.  . 

- szakjelentések összeállítása a Helyi Tanács különböző határozattervezeteinek esetében:  

Szakjelentés azon határozattervezetet illetően, amely a parkolóhelyek minimális számát szabályozza, a 

Marosvásárhely municípiumi új építkezések (lakások) esetében; Szakjelentés azon határozattervezethez, 

amely az „Útmutató  homlokzatok felújításához Marosvásárhely municípium védett történelmi 

övezeteiben” tájékoztató útmutató kidolgozására vonatkozik; Tájékoztatás előkészítése a 2019.04.25-i 150-

es számú helyi tanácsi határozatot illetően, a „10 ötlet városunknak” tematikájú  9tletverseny a közösségnek 

megszervezésére vonatkozik, szakjelentés a „Bolyai utca korszerűsítése és gyalogos sétánnyá való 

átalakítása - Rózsák tere és Köteles Sámuel utca közötti szakasz”  beruházási célkitűzés megvalósíthatósági 

tanulmánya kidolgozásának jóváhagyására vonatkozóan. 

- A szükséges dokumentumok előkészítése „10 ötlet városunknak” tematikájú ötletverseny a közösségnek 

megszervezéséhez. 

- Javaslatok a „2000 parkolóhely létesítése a Poklos patak medre felett” projektre vonatkozó 

megvalósíthatósági tanulmánynak megfelelő tervezési témára vonatkozóan.  

- A szükséges dokumentáció előkészítése a „Multifunkcionális municípiumi központ  parkolóval a Maros 

Megyei Sürgősségi Kórház szomszédságában”  előmegvalósíthatósági tanulmány kidolgozására 

vonatkozóan.   

- Bemutató tervrajz összeállítása az UMF övezetre és a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházra 

vonatkozóan, a „Versenyképességi pólus orvosi, élettudományok és LifeTech City informatikai orvostan 

területen” projektet illetően.  

- Marosvásárhely municípiumra vonatkozó információk előkészítése, melyek Maros megye Központi 

Régiója társadalmi-gazdasági elemzésének kidolgozásához szükségesek. 

 

 

INFORMATIKA 

 

Számítógép-hálózat és –berendezések karbantartása  

 

2019-ben folytatódott a létező számítógép-hálózat karbantartása és kibővítése. 

A meglévő rendszereken az alábbi műveleteket végezték el: 
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- 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 javítások, alkatrészek cseréje; 

- nyomtatók installálása és újrainstallálása a számítógépes rendszerek esetén; 

-  installálás, hálózati konfigurálás, switchek és ruterek felszerelése, hálózatbővítés, a felbukkanó 

meghibásodások nyomán vagy a  számítógépes rendszer helyváltoztatása kapcsán; 

 

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; 

- 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.  

 

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 

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: 
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 - „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.  E projekt keretében új 

modulokat alkalmaztak, a Lakosság-nyilvántartó közszolgálat illetve Adó- és illeték osztály keretében lévő 

ablakocskáknál történő online programálásra vonatkozóan.  

- „A közszolgáltatások idejének, hatékonyságának javítása urbanisztikai területábrázoló megoldásokkal – 

Marosvásárhely – GIS. Felújították az utcanevekre és a postai címekre, kódszámokra és fiskális övezetekre 

vonatkozó információkat, legiszlációs időszerűsítések.   

- „ 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).  

 

„MAROSVÁSÁRHELY – EURÓPAI DIGITÁLIS VÁROS”. E program kezelése a felhasználók 

felügyeletével, másrészt pedig a szolgáltató által alkalmazott legiszlációs módosítások figyelembe 

vételével történt.  

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 

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.  

A Főépítész Igazgatóság keretén belüli Építkezéseket engedélyező osztály 2019-es évi 

tevékenységére vonatkozóan a következőket közöljük: 2019-ben az osztály tevékenysége 8 szakfelügyelő 

és 1 referens segítségével működött, a következőképpen:  
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 A szakfelügyelők egyike, a közönségszolgálat keretén belül, átvette és iktatta a Főépítész 

Igazgatósághoz intézett 9020 iratot, melyekből 6242-öt megoldás céljából szétosztottak az Építkezéseket 

engedélyező osztálynak. 

 A 2019-ben bejegyzett összes iratból, a Főépítész Igazgatóságon belül, az Építkezéseket 

engedélyező osztály szakfelügyelői a következő hatósági iratokat állították ki: 

           1104 városrendezési igazolás  

▪  városrendezési bizonylat érvényességi idejének meghosszabbítása - 258 darab 

▪ 652 építkezési engedély,  

▪  építkezési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása – 65 darab,  

▪   41 felszámolási engedély, 

▪  felszámolási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása – 1 darab, 

▪  4 véleményezés a Maros Megyei Tanácsnak, 

▪  376 felszólítás, hogy az építkezési engedélyek tulajdonosai nyújtsák be az engedélyezett 

munkálatok végső értékére vonatkozó nyilatkozataikat, 

▪ 379 a munkálatok befejeztét igazoló átvételi jegyzőkönyv, a helyi közigazgatás képviselői 

minőségében aláírva, 61jegyzőkönyv az engedélyezett munkálatok fizikai stádiumainak 

megemlítésével, az építkezési engedély érvényességi idejének lejártakor, 

▪  315 kalkulációs lap az építkezési engedély kibocsátására vonatkozó illeték szabályozására 

vonatkozóan, 

▪  az Adószámnak megfelelően alkalmazott 129 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, 4 negyedévi jelentés, az Országos Statisztikai Hivatalhoz továbbítva, amelyek az 

egyéni vagy közös lakások építése céljából kibocsátott építkezési engedélyeknek megfelelő beépített, 

kiterjesztett és lakófelületekre vonatkozó adatokat tartalmazzák, 
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▪  375 válasz petíciókra, amelyek a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 

544/2001-es számú törvény alapján megfogalmazott kéréseket tartalmaznak, előzetes panaszok, 

észlelések, 

▪  2413 válasz kibocsátása városrendezési igazolásokra, építkezési/felszámolási engedélyekre 

vonatkozó kérésekre, ISC-hez címzett átiratok, más belső jegyzékek, intézmény keretén belüli egyéb 

osztályokhoz/igazgatóságokhoz címezve, közlések, 

▪ 1  határozattervezet a helyi illetékek nagyságának megállapítására vonatkozóan, a városrendezési 

igazolások, véleményezések és engedélyek kibocsátását illetően, a 2020-es fiskális évben, a Főépítész 

Igazgatósága tevékenységének megfelelően.  

 1. 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; 

3. 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. 

  

Más tevékenységek 

 

Az intézmény személyzetének és az alárendelt közszolgálatoknak 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 Bérezési 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 230 mozgássérülteknek szánt parkolási igazolványt 

készítettek. 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.  

 

Iktatói iratok  
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Iratok száma (Belső jegyzékek, Szükségreferátumok, Fizetési referátumok, Petíciók, stb.), iktatón 

keresztül összeállítva/elosztva/megoldva: 262 beiktatás 

 

2020-ra előrevetített projektek:  

- Karbantartási szolgáltatások beszerzése európai alapokból támogatott projekteken keresztül beszerzett és 

gyakorlatba ültetett szoftok időszerűsítésére és karbantartására, ezek kibővítése új modulokkal. 

- Antivírus licencek beszerzése a teljes számítógéppark számára, szerverek, e-mail házikók  

- Számítástechnikai berendezések beszerzése (számítógépek és nyomtatók), valamint szoftok a létező 

számítógéppark folyamatos feljavítására.  

- Az intézmény weboldalának új platformra való átvitele, mely biztonságosabb és jobb.  

- Archiválási szolgáltatások és elektronikus archiválást ügykezelő szoft beszerzése. 

 

Gazdasági tevékenységeket engedélyező 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 bocsát ki kereskedelmi tevékenységi típusokban, valamint szállítási/taxis 

engedélyeket bocsát ki, amelyek a taxis szolgáltatás lebonyolításához szükségesek.   

 

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 2019-es évre  

➢ A költségvetési adósság nyilvántartásával, begyűjtésével, visszaszerzésével megbízott osztályok 

támogatása a ki nem fizetett adósságok operatív behajtásában, a kibocsátott éves működési 

engedélyeket/véleményezéseket illetően  
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➢ 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 

feldolgozása; 

- A működési engedélyek/véleményezések érvénytelenítésére beadott kérések feldolgozása; 

- 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.  

- Referátumok és utasítás-tervezetek összeállítása a működési engedélyek/véleményezések kibocsátására, 

kiegészítésére és visszavonására vonatkozóan: 

a) Működési engedélyek/véleményezések kereskedelmi és szolgáltatói egységek részére - 91 

polgármesteri rendeletnek megfelelően  

 

Kibocsátások 332 

Kiegészítések 12 

Módosítások 56 

Visszavonások 345 

Másodpéldány 5 

 

b) Működési engedélyek közélelmezési egységek részére – 52 polgármesteri rendeletnek 

megfelelően 

 

Kibocsátások 95 

Kiegészítések - 

Módosítások 22 

Visszavonások 88 

Másodpéldány 3 
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c) Működési engedélyek/véleményezések kiárusítási központok (piacok) részére –20 

polgármesteri rendeletnek megfelelően. 

 

Kibocsátások 36 

Kiegészítések - 

Módosítások - 

Visszavonások 46 

Másodpéldány - 

 

Véleményezések/engedélyek száma 2019. dec. 31-én: 4686 

- 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 349/2013-as 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 2019. december 31-

én: 647 darab; 

- Dokumentációk feldolgozása, szakreferátumok és rendelkezési projektek összeállítása 

észlelések kibocsátására, visszavonására és taxis/szállítási engedélyekbe való bevezetésére, 75 

polgármesteri rendelkezésnek megfelelően; 

 

Taxisengedélyek bevonása 66 

Taxisengedélyek kibocsátása 66 

Szállítási engedélyek kibocsátása 36 

Szállítási engedélyek bevonása 2 

Taxisengedélyek módosítása 28 

 

Taxisengedélyek engedélyezett fizikai 

személy szereplők és engedélyezett jogi 

személy szereplők számára 2019. 

december  31-én, összesen   

647 

 

- 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:3500  
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- A kérések feldolgozása, ideiglenes működési Engedélyek kibocsátása céljából, a saját egységek előtti 

időszakos teraszokra vonatkozóan: 

 

Kibocsátások 117 

 

- A kérések feldolgozása, ideiglenes működési engedélyek kibocsátása céljából, a saját egységek előtti 

reklámkereskedelemre, mozgókereskedelemre és alkalmi eseményekre vonatkozólag, amint következik: 

- 77 ideiglenes jellegű véleményezés, reklámkereskedelemre és mozgókereskedelemre 

vonatkozóan; 

- 293 ideiglenes jellegű véleményezés alkalmi eseményekre:  

- a Márciuska Ünnepe eseményre (2019.02.26–03.08. közötti időszakban); 

- XXIII. Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatra: 2019.05.16 -05.19.; 

- az Őszi Szimfóniák rendezvénysorozatra: 2019.10.03–10.06.; 

- A Virágkiállításra: 2019.10.28–11.03.; 

- A Karácsonyi vásárra: 2019.12.05–12.26.; 

 

Ideiglenes véleményezések összesen 370 

 

VÉLEMÉNYEZÉSEK/ENGEDÉLYEK  

Véleményezés/ 

engedély típusa 

Láttamozáso

k/ 

engedélyek 

száma  

2019.01.01 

Kibocsátáso

k 

Visszavonáso

k 

Visszavonáso

k a  

Láttamozási 

díj be nem 

fizetése /   a 

láttamozás 

átvételének 

elmulasztása 

Láttamozáso

k, engedélyek 

2019. 

december 31-

ig  

 (1+2-3-4) 

0 1 2 3 4 5 

Működési 

láttamozás 

eladási 

egységeknek 

3789 332 201 144 3776 

Engedélyek 

közélelmezési 

tevékenységekhe

z 

528 95 53 35 535 

Működési 

láttamozás 

kiárusítási 

központoknak 

385 36 22 24 375 
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ÖSSZESEN   4702 463 276 203 4686 

Taxis 

engedélyek 

természetes és 

fizikai 

személyeknek 

649 - 2 - 647 

ÖSSZES 

láttamozás/ 

engedély 

5351 463 278 203 5333 

Ideiglenes 

engedély 

teraszok esetén 

- 117 - - 117 

Ideiglenes 

láttamozás 

- 370 - - 370 

 

- A jóváhagyott Polgármesteri rendeletek informatizált adatbázisokban és IMPOTAX 

programban való feldolgozása;  

- A banki eszközökön keresztül befizetett éves láttamozási illetékek informatizált rendszerben 

való feldolgozása;  

- Értesítések küldése azon gazdasági szereplőknek, akiknek érvénytelenítették működési 

engedélyét/véleményezését a 2018-as évi illeték ki nem fizetése végett; 

- A Polgármesteri Rendeletek (2019.01.16/33-as számú, 2019.01.16-i 34-es számú és 

2019.01.16-i 37-es számú) elküldése a Helyi Rendőrség Igazgatóságának, amelyben működési 

engedélyeket/ véleményezéseket érvénytelenítettek a 2018-as véleményezési illeték be nem fizetése miatt; 

- A temetőkre, krematóriumokra és temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó 40/2014-es 

számú törvény előírásainak, valamint a temetkezési szolgáltatásokra, temetésekre, hamvasztásokra, 

szállításra, kihantolásra és újratemetésre vonatkozó műszaki és egészségügyi normák jóváhagyására 

vonatkozó 102/2014-es törvény előírásainak megfelelően, valamint azon kritériumokat illetően, amelyeket  

a temetkezési szolgáltatásokat nyújtóknak teljesíteniük kell, és a garancialap szintjét illetően,  hozzákezdtek 

a jóváhagyási referátumok  összeállításához, valamint Marosvásárhelyi Municípium Helyi Tanácsa 

határozattervezeteinek összeállításához, azon gazdasági szereplők véleményezésére vonatkozóan, akik 

igényelték és eleget tesznek azon kritériumoknak, hogy temetkezési szolgáltatásokat nyújthassanak a 

Marosvásárhely Municípium területén elhelyezkedő eladási struktúrákban; 

- 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;  

- Meghívók szétküldése kézműves mestereknek és hagyományos termékeket termelőknek a 

Marosvásárhely municípium által szervezett eseményeken való részvétel céljából;  
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- Együttműködés az informatikai programok adminisztrátoraival, az adatbázis időszerűsítése 

céljából; 

- A szétosztott levelezés iktatása, megoldása és letöltése (válaszok összeállítása és feladása, átiratok, hiányos 

dossziék, belső jegyzékek stb.)  

 

 

 A Marosvásárhely Municípium által szervezett események keretén belül lebonyolított tevékenységek   

 

- „Márciuska Ünnepe” (2019.02.26–03.08.) – 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 sorshúzással, ideiglenes véleményezések 

kibocsátása az odaítélt helyeknek megfelelően; 

 

- ,,Kézműves Vásár” a XXIII. Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozat 

(2019.05.16-19.) keretén belül: kézműves mesterek, virágtermesztők, hagyományos 

termékeket gyártók meghívása, helyek kijelölése, logisztika biztosítása, nyitvatartás 

megállapítása, ideiglenes véleményezések kibocsátása;  

A rendezvénysorozaton jelen volt 66 kézműves mester, 15 virágtermesztő és 15 hagyományos 

termékeket gyártó;  

 

- „Kézműves Vásár” az Őszi Szimfóniák rendezvénysorozat keretén belül 

(2018.10.03–06.): kézműves mesterek, bortermelők és hagyományos termékeket 

gyártók meghívása, a helyek kijelölése, logisztika biztosítása, nyitvatartás 

megállapítása, ideiglenes véleményezések kibocsátása.  

-  Az eseményen jelen volt 80 kézműves mester, 20 hagyományos terméket gyártó; 

 

- ,,Virágkiállítás” (2019.10.28.–11.03.) – 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 2020-as évre vonatkozó, taxis rendszerű szállítási szolgálat lebonyolítására vonatkozó 

engedélyek - 2019.04.25-i 106-os helyi tanácsi határozat kibocsátását, kiegészítését és módosítását illetően.  
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Lakásügyi osztály 

2019-ben lebonyolított tevékenységek  

 

I. 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. 

- 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 és a nem lakás rendeltetésű helyiségekkel kapcsolatos problémák megoldására 

vonatkozó gyűlések keretén belül elemezték a bemutatott vonatkozó referátumokat, amint következik:  

  

1.  bérleti szerződések meghosszabbítása: -37 

2. helyiségek elosztása: 4 

3. egyebek: 9 

Október 15-e és november 15-e között átvették és utólag feldolgozták a nem lakás rendeltetésű 

helyiségeket igénylők dossziéit, a prioritási sorrend összeállításának céljából, a 2020-as évre 

vonatkozóan.  Ennek megfelelően 2019. december 14-én kifüggesztették az ideiglenes listákat, az óvás 

időpontja 2019. 12.15–31. A 2020-as évre vonatkozóan, 5 kérést kaptunk a nemkormányzati 

szervezetek részéről, nem lakás rendeltetésű helyiségek szétosztására, további 2 kérést pedig politikai 

pártok részéről.  

 

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. 

 

II. 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) 341/2004-es számú törvény haszonélvezői:- 2 

d) kereskedelmi társaságok: -3  

- előkészítő munkálatokat tettek a nem lakás rendeltetésű helyiségek hatékonyabb felhasználására 

vonatkozó döntések meghozatalára vonatkozóan  
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- 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   

- írásos és szóbeli felvilágosítást adtak a kérvényezők által felhozott, és a legiszláció alkalmazására 

vonatkozó problémákra   

- biztosították a közönséggel való kapcsolatot, felvilágosítást adtak a helyiségekre, lakásokra 

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. 

 

III. PEREK: Az osztály 11 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 
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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.  (216 darab 2019. december 20-ig).  

   

 IV. Az igazgatóság sajátos, hierarchiai vonalon kapott egyéb feladatkörei:  

- tájékoztatásokat, referátumokat, válaszokat dolgoztak ki a haszonélvezők, munkatársak számára, illetve a 

bűnvádi szervek számára, az igazgatóság keretén belüli felsőbb vezetők igénylésére. 

  - a területi-közigazgatási egységhez intézett sajátos petíciókat oldottak meg, melyeket az 

igazgatóság/osztály hatáskörébe adtak, törvényes határidőn belül. 

 - a felettes igénylésére támogatási szerződéseket, kiegészítő iratokat, és sajátos együttműködési 

protokollokat állítottak össze. 

    - a szerződés/szerződések végleges értékének megállapítása vagy, esetenként, a procedúra 

érvénytelenítési javaslatának megfogalmazása.  

 

A LAKÁSOKRA VONATKOZÓAN:  

 

I. 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 (Benţa) :       15 

- szociális lakások:                                 9 

- lakások nyugdíjasoknak:                 8 

- lakások fiataloknak - ANL:               9 

- bérlakások:4 

- Összesen: 45 kiutalt lakás.  

- újraszállásolás 5 eset      

- lakáscsere:  3 eset 

- szerződésbe foglalások: 3 eset 

- Ilyen értelemben kidolgoztak: 

                 - 7 polgármesteri rendeletet 

                 - 8 határozattervezetet és indoklást. 
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 Ugyanakkor kiutalták a rezidens orvosoknak és a fiatal egészségügyi specialistáknak szánt ANL-s 

lakásokat a Gh. Marinescu utca 21. szám alatt, összesen 24 lakást. 

   

- II. A város lakásalapjából lakások igénylésére vonatkozó adatbázis kezelése:  

- A 2018.01.30-i 9-es számú helyi tanácsi határozaton keresztül jóváhagyták a szociális lakásigénylők 

(207 kérés), állami alapból épített bérlakásokat igénylők (18 kérés), nyugdíjas lakásokat igénylők (18 

kérés) névjegyzékét, elkészítették az egykori tulajdonosaikban visszaszolgáltatott lakásokból 

kiköltöztetett igénylők névjegyzékét, figyelembe véve, hogy letelt az 5 év az ingatlan 

visszaszolgáltatásától (11 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; 

- 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 2020-as évre vonatkozóan. Ennek megfelelően 2019.11.01-én 

kifüggesztették az ideiglenes listákat, fellebbezési időszak 2019.11.30–01. A 2020-as évet illetően 11 kérést 

jegyeztek állami lakásalapból épített bérlakásokra, 245 kérést szociális lakásokra, 13 kérést nyugdíjasoknak szánt 

lakásokra, 5 kérést a visszaszolgáltatott lakásokból kilakoltatott/kilakoltatandó kategória részéről.  

 

A 2020-as évre elővetített tevékenységek  

A 2020-as évre a következő tevékenységeket vetítjük elő: 

- Referátumok kidolgozása a lakásbizottságnak, valamint a bizottság tevékenységéből eredő rendeletek 

kidolgozása; 

- A szakosztály tevékenységének sajátos határozattervezetek kidolgozása; 

- A lakásproblémáknak sajátos dokumentumok műszaki megszerkesztése;  

- A lakásigénylőkkel és a nem lakás rendeltetésű helyiségek igénylőivel való kapcsolat biztosítása;  

- Bírói szervek előtti képviselet;  

- 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 2019-ben is részesültek a helyhatóság támogatásában, a városháza 

Iskolaigazgatóságán keresztül javítási és befektetési munkálatokat végeztek, ugyanakkor több közbeszerzési 

eljárás is befejeződött: 

 Az oktatási intézményeknél végzett munkálatok Marosvásárhely Megyei Jogú Város Iskolák, templomok 

és kórházak befektetési, feljavítási osztályán keresztül.  

1. Keretszerződés aktuális javítási munkálatokra Marosvásárhely oktatási intézményeinél –

1 szakasz 

- Három utólagos szerződést kötöttek 

- Keretszerződés aktuális javítási munkálatokra Marosvásárhely oktatási 

intézményeinek egészségügyi és fűtési berendezéseire  

- Három utólagos szerződést kötöttek 

2. Keretszerződés villanyhálózat javítására 

- Két utólagos szerződést kötöttek, amelyek közül az egyik kivitelezés alatt áll 

 

A keretszerződések keretében feljavították a mellékhelyiségeket (kicserélték a vízvezetékeket és a 

szennyvíz-hálózatot, lecserélték a fali- és a padlócsempét, a faajtókat PVC-ajtókra cserélték), felújították a 

folyosókat, a lépcsőházakat (vakolás, festés, néhány helyen faburkolatot helyeztek fel, speciális festék az 

aljzatokra, tarkett a padlóra) a következő oktatási intézményeknél: 

 

1. Nicolae Bălcescu Általános Iskola 

-felújították a földszinti mellékhelyiséget és felújították a kémialabort az A-épületrészben  

-kifestették a folyosókat és a lambériázták a folyosókat az A-épületrészben 

-kicserélték a fűtésrendszert (fűtőtestek és vezetékek) az A-épületrészben 

-a C-épületrészben rendbetették az udvart (térkövet fektettek le) 

-három mellékhelyiséget újítottak fel a B-épületrészben 
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Felújítás előtt                                                         Felújítás után                                  
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2. Al. Papiu Ilarian Főgimnázium 

-kifestették a jobb- és a baloldali lépcsőházat, felújítottak három mellékhelyiséget, kicserélték a szennyvíz- 

és az ivóvíz-hálózatot 

-kifestették a kémia és földrajz-labort és a gyűléstermet 

-felújították az iskola homlokzatait 

-felújították a sporttermek öltözőit és mellékhelyiségeit 

   

  

               Felújítás előtt     Felújítás után 
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3. Dacia Általános Iskola 

  -felújították a mellékhelyiséget az A-épületrész I. emeletén 

  -felújítottak hat osztálytermet a B-épületrészben 

  

4. Szász Albert Sportlíceum 

  -felújították a földszinti mellékhelyiségeket 

  -hőszigetelték az A-épületrészt 
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5. Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola – B épületszárny 

  -kicserélték a mellékhelyiségek egészségügyi berendezéseit és a szennyvízvezetékeket 

  -felújítottak három mellékhelyiséget  

 

6. 7. számú Általános Iskola – A épületszárny 

  -kifestették a folyosókat és a lépcsőházat 

  -felújították a földszinti mellékhelyiséget, kialakítottak helyet a tej és kifli programnak 

  -felújították a játszóteret, beleértve a kerítést is 

 

7. Traian Săvulescu Mezőgazdasági Középiskola 

  -berendeztek fogorvosi rendelőt 

 

 

                          
8. Constantin Brâncuși Technológiai Líceum 

-felújítottak két mellékhelyiséget az I. emeleten 

 

9. Avram Iancu Technológiai Líceum – B épületszárny 
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  -felújították a sportterem öltözőit 

  -belső és külső festés a sportteremnél 

-hőszigetelték az iskola épületét, termopán ablakokat szereltek a hátsó homlokzatra 

-kifestették és lambériázták a folyosókat és a lépcsőházat 

-kicserélték a belső ajtókat az osztálytermeknél, kifestették az osztálytermeket 

-kicserélték a fűtésrendszert (fűtőtestek és vezetékek)  

 

                         Felújítás előtt     Felújítás után  

            
 

        
 

10. Gheorghe Șincai Technológiai Líceum  

-felújították a mellékhelyiséget a II. emeleten  

  

11. Aurel Persu Technológiai Líceum 

-felújították és átrendezték a műhelyt az udvarban 

-kicserélték a faburkolatokat PVC-burkolatokra – 90% 

-kicserélték a fűtésvezetéket az iskolaépületben található kazánház és a műhelyek között 

 

             Felújítás előtt      Felújítás után 
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12. Dr. Bernády György Általános Iskola 

  -felújították az iskola alagsorát (vakolás, festés) 

13. Liviu Rebreanu Általános Iskola – A épületszárny 

  -felújítottak 4 mellékhelyiséget 

  -felújítottak három lépcsőházat és két folyosót 

  -kijavították a téglakerítést és a kaput 

-helyet alakítottak ki a háztartási hulladéktárolók számára 

  -vízszigetelés az A épületszárny tetőzetén  

           Felújítás előtt      Felújítás után 
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14. Traian Vuia Technológiai Líceum 

-felújítják és átalakítják a volt menzát fodrászati és manikűr műhellyé – a csiszolási fázisig 

– a munkálatokat 50%-ban elvégezték 

-megjavították a bentlakás fedelének vízszigetelését a vihar után 

 

15. Serafim Duicu Általános Iskola – A épületszárny 

-felújítottak három mellékhelyiséget és két lépcsőházat 

-hőszigetelték az iskola épületét 

-kicserélték a szennyvízvezetéket az alagsorban 

-új fűtőtesteket szereltek két osztályteremben 

  -kicserélték a szennyvízvezetéket a B épületszárny I. emeletén 
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16. Mihai Viteazul Általános Iskola 

-felújítottak négy mellékhelyiséget 

-felújítottak két osztálytermet 

-elkészült a játszófelület az Elvarázsolt liget óvodában és a Mihai Viteazul iskolában 

egyaránt 

-kifestették a mellékbejárat folyosóját 

-kicserélték a szennyvízrendszert a földszinten és a mellékhelyiségeknél 

 

 

 

           Felújítás előtt       Felújítás után 
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17. Tudor Vladimirescu Általános Iskola 

-felújítottak nyolc mellékhelyiséget 

-kifestettek egy osztálytermet 

-tarkettet fektettek le a folyosókon és a lépcsőházakban, speciális vakolatot húztak a 

folyosók és a lépcsők aljzataira 
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18. George Coșbuc Általános Iskola 

-felújították a mellékhelyiséget az iskolaépület I. emeletén  

-felújították a sportterem mellékhelyiségét és két öltözőt  

-kicserélték a szennyvíz-vezetékeket az iskola alagsorában 

 

Felújítás előtt      Felújítás után 
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19. Romulus Guga Általános Iskola 

-felújítottak négy mellékhelyiséget 

-felújították a folyosókat és egy lépcsőházat 

 

20. Electromaros Technológiai Líceum 

  -felújították a dísztermet  

  -felújították a földszinti mellékhelyiséget 

-felújítottak egy lépcsőházat 

-kicserélték a fűtésrendszert (fűtőtestek és vezetékek)  

 

21. Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium 

  -felújították a földszinti mellékhelyiséget  

  -felújították a menzánál és az étkezőnél található folyosókat 

-kiöntötték a játékelemek platformját, felszerelték a játékelemeket és a gumiszőnyeget, és 

berendezték az óvoda udvarát 

-felújítottak két osztálytermet 
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22. Napsugár óvoda 

-kiöntötték a betonplatformot a játékelemek számára, felszerelték a játékelemeket és a 

gumiszőnyeget 

-kicserélték a beltéri ajtókat PVC-ajtókra 
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23. 6. számú óvoda 

-kültéri festés az óvoda homlokzatán  

-kivitelezés alatt áll az udvar térrendezése, felszerelték a játékelemeket 

 

                  
 

24. Transilvania Gazdasági Főgimnázium 

  -átalakították a gasztronómiai laboratóriumot 

  -kicserélték a bentlakás és a menza vízvezetékét 

 

25. Manpel óvoda 

-kicserélték az alagsorban a víz-, a hő- és a szennyvíz-vezetékeket 

-kifestették a konyhát 

 

26. 15. számú óvoda 

-kicserélték a kerítést az udvar egyik oldalán 

 

27. Friedrich Schiller Általános Iskola 

  -felújítottak egy osztálytermet 
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-lecserélték a burkolatot PVC-burkolatra a mellékhelyiségeknél 

-kiöntötték a betonplatformot a játékelemek számára, felszerelték a játékelemeket és a 

gumiszőnyeget 

 

28. Unirea Főgimnázium 

  -felújították a folyosót és hat osztálytermet a II. emeleten  

  -felújították a manzárdot (négy osztályterem)  

-felújították a kis sporttermet 

-kicserélték a villanyvezetékeket és a világítótesteket a folyosókon és az osztálytermekben 

az Unirea Főgimnázium II. emeletén 
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29. 10. számú óvoda 

-kicserélték a szennyvízvezetéket és a vízvezetéket az óvoda udvarán 

 

       
 

30. Méhecske óvoda 

-kicserélték a fűtés- és vízrendszert az épület alagsorában  

 

31. 12. számú óvoda 

-berendezték az elkülönítőt és az öltözőt a 12. számú óvoda épületében található bölcsőde 

orvosi rendelőjében  
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3. A Szász Albert Sportlíceum sportbázisának megtervezése és kivitelezése  

- a Szász Albert Sportlíceum nagy diáklétszáma miatt a tanulók kénytelenek a 

sporttevékenységeiket Marosvásárhely más helyszínein végezni. Az oktatási folyamat 

optimális körülményeihez szükség van a sportbázis felújítására és új sportpályák 

létesítésére, valamint egy öltözőkkel és rekuperációs helyiséggel ellátott épületszárnyra.  

- a sportpályák és a futópálya 70%-ban készült el 

- az épületszárny az öltözők és a rekuperációs helyiség számára 20%-ban készült el 

 

Felújítás előtt     Felújítás után 

               
 

4. Tűzvédelmi munkálatok a 15. számú óvodánál  

- a munkálatok 90%-ban elkészültek, tűzcsapokat, tűzérzékelő berendezést, menekülési 

lépcsőt szereltek fel – az ISU-engedély megszerzése érdekében 
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5. Tűzvédelmi munkálatok a Szász Albert Sportlíceumban  

- a munkálatok 95%-ban elkészültek, tűzcsapokat, illetve tűzérzékelő és tűzjelző berendezést 

szereltek fel az összes épületszárnyban, az iskola épületére villámhárítót szereltek fel – az 

ISU-engedély megszerzése érdekében 

 

6. Ivó- és szennyvíz videóellenőrzési szolgáltatások a Helyi tanács alárendeltségébe tartozó 

oktatási intézményeknél  

- a szerződés folyamatban van, zajlik az ivó- és szennyvízvezetékek repedéseinek 

azonosítása az oktatási intézményeknél 

 

7. Tűzoltóberendezés beltéri tűzcsapokkal az Al. Papiu Ilarian Főgimnáziumban 

- Kiegészítették a belső tűzcsap-hálózatot az ISU-engedély megszerzése érdekében 

 

              
 

8. 10 inox vízsugarú ivócsap leszállítására és felszerelésére vonatkozó szerződés   

- Inox ivócsapokat szereltek fel az épületekben, hogy a tanév teljes időtartama alatt 

használhatóak legyenek, ezek megfelelnek a higiéniai-egészségügyi és minőségi 

normáknak, az érvényben levő STAS szerint: Dacia Általános Iskola – A épületszárny, 
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Avram Iancu Technológiai Líceum – C épületszárny, Művészeti Líceum, Constantin 

Brâncuși Technológiai Líceum, Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Liviu Rebreanu 

Általános Iskola, Nicolae Bălcescu Általános Iskola – C épületszárny, Unirea 

Főgimnázium, Szász Albert Sportlíceum és 7. számú Általános Iskola – B épületszárny 

 

                                       
 

 

9. Szolgáltatói szerződés Kályhák, csempekályhák feljavítására  

- Feljavítottak terrakotta-kályhákat a Constantin Brâncuși Technológiai Líceumban, a 

Nicolae Bălcescu Általános Iskolában – B épületszárny, 7. számú Általános Iskolában – 

B épületszárny és a Cinege óvodában 
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10.  Szolgáltatói szerződés Hőközpontok ellenőrzésére  

- Kötelező időszakos ellenőrzések az oktatási intézmények hőközpontjainál 

 

11.  Hőközpontok karbantartása és üzemeltetése (hőközpont-alkatrészek beszerzése)  

- Az összes oktatási intézmény hőközpontjainak karbantartása 

- A szerződés folyamatban van 

 

12.  Napelemek karbantartási szolgáltatásai – II. szakasz  

- Az összes oktatási intézmény napelemeinek karbantartása 

- A szerződés folyamatban van 

 

13. Kő-helyreállítási munkálatok az Al. P. Ilarian Főgimnáziumnál 

- Elkészült a homokfúvás, a kőelemek vízszigetelésének, valamint az Al. Papiu Ilarian 

Főgimnázium homlokzatainak speciális vakolási munkálatai  

 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS              POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2019 

102 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

       
 

14. Biztonsági szelepek ellenőrzése  

- Folyamatban, ellenőrzik a hőközpont-berendezések biztonsági szelepeit  

 

15. Szolgáltatói szerződés Mobil megfigyelő kamerákra 

- Megfigyelő kamerákat szereltek fel az Unirea Főgimnáziumban és a Serafim Duicu 

Általános Iskolában a tárgyak, eszközök, értékek és az egyének védelme érdekében 

 

16. Földelés-ellenőrzési szolgáltatások az oktatási intézményeknél  

- Az oktatási intézmények épületein található földelések kötelező időszakos ellenőrzése 

 

17. Víztartály tűzcsapok felszereléséhez a Művészeti Líceum bentlakásánál 

- Kialakítottak két aknát és a szivattyútelepet a víztartály közelében. Ezek a munkálatok 

szükségesek az ISU-engedély megszerzéséhez. 

 

18. Tervezési szolgáltatások ”SF/DALI összekötő épületrész a Liviu Rebreanu Általános 

Iskolánál”  

- Folyamatban 

- A cél további oktatási helyiségek kialakítása, valamint belső folyosó létrehozása a két 

oktatási épületszárny között. 

 

19. Sürgősségi beszerzés Fűtő- és vízmelegítő kazánokra vonatkozóan  

- Néhány oktatási intézményben a fűtés a kívánt érték 50%-a alatt volt, bizonyos 

intézményeknél 20%, a hőközpontokat számtalanszor megjavították már, alkatrészeket 

cseréltek, jelenleg pedig már nem lehet újabb javításokat eszközölni 

- 7 hőközpontot szereltek fel, egyenként 115 kw a: Friedrisch Schiller Általános Iskolánál, 

Napsugár óvodánál, George Coșbuc Általános Iskolánál, Liviu Rebreanu Általános 

Iskolánál, Liget óvodánál és a 12. számú óvodánál. 
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20. Ellenőrzések, javítási munkálatok a gázhálózatokon  

- Folyamatban, kicserélik a csempekályhák égőit automata égőfejekre a következő 

oktatási intézményeknél: 7. számú Általános Iskola – B épületszárny, Nicolae Bălcescu 

Általános Iskola – B épületszárny, Cinege óvoda, Unirea Főgimnázium, Constantin 

Brâncuși Technológiai Líceum, 3. számú óvoda és a 18. számú óvoda 

 

21. 21. Keretmegállapodás óvodai, iskolai és irodai bútorzat vásárlásához 

- Szekrényeket, iskolai pulpitusokat és székeket vásároltak a következő oktatási 

intézményeknél: Al. I. Cuza általános iskola, Tudor Vladimirescu Általános Iskola, Dr. 

Bernády György Általános Iskola, Dacia Általános Iskola – B épületszárny, George 

Coșbuc Általános Iskola és Friedrich Schiller Általános Iskola. 

 

22. PNDL – Speciális didaktikai és laboratóriumi eszközök és bútorzat beszerzése a Művészeti 

Líceum számára 

- A beszerzés három szakasz esetében lezárult: informatikai eszközök és szoftver-

csomagok (laptopok, számítógépek, szoftok, képernyők, interaktív táblák, tabletek, 

Microsoft Windows 10 csomagok, ADOBE-licenszek, monchrom multifunkcionális és 

színes eszköz, grafikai tabletek), bútorzat (asztal építészeti tervezéshez, padok 

rajzoláshoz, iskolai asztalok, iskolai székek, szekrények, rajz- és festménytároló polcok, 

vitrinek makettkiállításhoz, katedrák, tanári székek), riasztó- és video megfigyelő 

rendszerek (mindkét épületszárnyra felszerelték). 
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23. PNDL – Speciális didaktikai és laboratóriumi eszközök és bútorzat beszerzése az Aurel 

Persu Technológiai Líceum számára 

- két Dacia Logan személygépkocsit vásároltak a vezetés-gyakorláshoz. 

24. Playform-jelek beszerzése 

- Playform-jeleket helyeztek el a következő oktatási intézmények udvarain: Tudor 

Vladimirescu Általános Iskola, Liviu Rebreanu Általános Iskola és a 16. számú óvoda. 

                 
 

              
 

 

 

Szintén az Iskolaigazgatóság keretében valósították meg a következő tevékenységeket: 
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- Az oktatási folyamat zökkenőmentessége érdekében, valós időn belül, kiállították a 

bankkölcsön-felvételhez szükséges dokumentumokat, az összes oktatási intézménynél 

(villanyhálózat cseréje a Traian Vuia Technológiai Líceumban stb.), amelyek igényelték; 

- Biztosították az őrző-védő és felügyeleti szolgáltatást az Emil Dandea Technológiai Líceumnál 

és a Református Kollégiumnál biztonsági szolgáltatási szerződés megkötésével; 

- Az oktatási folyamatnak optimális körülmények közötti megvalósításához nyomon követték a 

fűtés megfelelő működését a kazánok beszerzési szerződéseinek megkötése, a hőközpontokhoz 

való alkatrészek beszerzése, azok karbantartása révén; 

- Az iskola hozzájárulhat a diákok egészséges fejlődéséhez egészséges munkakörnyezet 

biztosításával. Ennek érdekében szerződések által tisztítószereket vásároltak.  

- Nyilvántartást vezettek a sporttermek bérleti szerződéseiről, ahol az egyik fél Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város 

- Marosvásárhely oktatási intézményei 22 sportteremmel rendelkeznek, amelyeket bérbe adnak 

magánszemélyeknek és kluboknak, egyesületeknek egyaránt (As.Sp.CI Lucky Dragon`s, 

ACDC Apollo, Gladius stb.), különböző sportágak gyakorlása végett (labdarúgás, kézilabda, 

kosárlabda stb.).   

- Megszerkesztették a Marosvásárhely Megyei Jogú Város érdekeinek fenntartását célzó bírósági 

eljárásokhoz szükséges beadványokat, azokban a perekben, amelyekben ez érintett, valamint az 

audit által igényelt összes dokumentációt az irányelvek végrehajtása érdekében. 

- Nyilvános árveréseket szerveztek az oktatási egységek tulajdonában lévő kiegészítő helyiségek 

bérbeadására annak érdekében, hogy kiegészítő bevételeket szerezzenek mind az oktatási 

egységek, mind a területi közigazgatási egység számára, bérleti szerződések megkötése révén. 

 

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, 

 - 48 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 rendelőknek a 653/2001 számú 
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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 2019-es év folyamán a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó orvosi rendelőkben a sürgősségi 

esetek bistosításához gyógyszereket vásároltak. Megkötötték az orvosi rendelőktől a veszélyes 

hulladékok kezelésére vonatkozó szolgáltalási szerződést (begyűjtés, szállítás és megsemmisítés).  

Egészségügyi használatra szánt papírtermékeket vásároltak. 

 A fogorvosi rnedelőket felszerelték fogorvosi eszközökkel. 

Megkötötték az „Orvosi rendelők felszerelése, eszközök, bútorzat, a Marosvásárhelyi Helyi 

Tanács ügykezelésébe tartozó oktatási intézményeknél” szerződést, 600.000 lej értékben áfástól, és 

felszerelték a fogorvosi rendelők egy részét: 

 

 A Traian Săvulescu Mezőgazdasági Középiskola fogorvosi rendelője: 

• Fogászati egység  

o • Autokláv a ciklusok dokumentálására szolgáló rendszerrel 

• Kompresszor  

• Fotopolimerizációs lámpa  

• Elektrokauter  

• Tömítő eszköz  

• Autokláv sterilizáló dobozok  

• Autokláv ozmózis szűrő  

• Ultraibolyalámpa a levegő sterilizálásához  

• Amalgamator 

• Megelőző-eszköz Na-bikarbonáttal 

• Fogászati turbine push button LED-del 

• Sarokeszköz Push Buton  

• Fogászati bútorzat 

Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium fogorvosi rendelője: 

• Autokláv a ciklusok dokumentálására szolgáló rendszerrel  

 A Romulus Guga Általános Iskola fogorvosi rendelője: 

• Autokláv a ciklusok dokumentálására szolgáló rendszerrel  

• Autokláv ozmózis szűrő  
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• Tőmítő eszköz  

Az egyetemi betegellátó fogorvosi rendelője: 

• Autokláv a ciklusok dokumentálására szolgáló rendszerrel. 

A szerződés még folyamatban van, és következik, hogy az 5 fogorvosi rendelőt a szabványoknak 

megfelelő más felszerelésekkel látják el. 

 Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, a Traian Vuia Technológiai Líceum és a Gheorghe 

Marinescu Technológiai Líceum orvosi személyzete felkészítette a diákokat és résztvettek a Vöröskereszt 

által szervezett Képzett szaniterek versenyen. 

 Az orvosi rendelőkben, egész évben, zajlottak egészség-nevelő tevékenységek, mint például: 

• Vérnyomásmérő kampány 

• Szűrési kampány a középiskolákban diszkrópiákra vonatkozóan, együttműködésben az Iskolai 

orvoslási egyesülettel (Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Traian Vuia Technológiai Líceum, 

Gheorghe Şincai Technológiai Líceum, Ion Vlasiu Technológiai Líceum) – az eredményeket 

ismertették a 2019-es Iskolai orvoslási országos kongresszuson 

• Kampány a 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezőinek felmérésére a serdülők körében 

együttműködésben az Iskolai orvoslási egyesülettel (Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Unirea 

Főgimnázium, Gheorghe Marinescu Elméleti Líceum, Traian Vuia Technológiai Líceum, Gheorghe 

Şincai Technológiai Líceum, Ion Vlasiu Technológiai Líceum) – az eredményeket ismertették a 

2019-es Iskolai orvoslási országos kongresszuson 

• Egészségügyi nevelési projekt, együttműködésben a Maros megyei Iskolai orvoslási egyesülettel, 

serdülők számára “Vigyázz az egészségedre, légy felelősségteljes”, amelyben havonta bemutatnak 

egy-egy témát 7 hónapon keresztül (Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Traian Vuia 

Technológiai Líceum, Gheorghe Şincai Technológiai Líceum, Ion Vlasiu Technológiai Líceum): 

Szexuális és fogamzásgátlási nevelés, Táplálkozási oktatás, kábítószer-függőség oktatás, 

számítógépes és képernyőfüggőség-megelőzési oktatás, száj-egészségügyi oktatás, Elsősegély-

BLS, Heimlich, sérülések stb.   

• Egészségügyi nevelési projekt, együttműködésben a Maros megyei Iskolai orvoslási egyesülettel, 

óvodások számára “Erős és egészséges fogak”. 

• „Tudni annyi, mint megmenteni” kampány – elsősegélynyújtási tanfolyam a gyerekek nyelvén, a 

George Coşbuc Általános Iskolában 

• „Szájápolás és fogkezelés” kampány, amely keretében a George Coşbuc Általános Iskola 314 

diákjának állapotát mérték fel; 

• Kampány a fogszuvasodás megelőzésére és a megfelelő szájhigiénére, együttműködésben az orvosi 

egyetem hallgatóival, Elsősegélynyújtás kisebb trauma esetén, a Szív Világnapja – megtanulunk 

pulzust és vérnyomást mérni, Az A-típusú vírusos hepatitiszről – tünetek és megelőzése a Dr. 

Bernády György Általános Iskolában 

• A Méhecske óvoda részvétele az „Egészséges és vitéz” megyei versenyen    

• „Az egészség a tányérban kezdődik” kampány a Romulus Guga Általános Iskolában, a Selgros-szal 

közösen 
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• Egészségügyi nevelési témák: A sport és a racionális étkezés szerepe egy egészséges élethez, A 

cukorbetegség – tünetek és megelőzés, Válassz – a dohány vagy az egészség!, A testnevelés és a 

sport fontossága, Testhigiénia, A dohányzás hatása az egészségre, A-hepatítisz – okok és tünetek, 

Tisztának lenni annyi, mint egészségesnek lenni, Mi a depresszió?, A kommunikáció fontossága – 

kockázati tényezők, Egészséges táplálkozás és cukorbetegség, Információ az antibiotikumokról, A 

fertőző betegségek megelőzése, Az egészséges táplálkozás szerepe az elhízás megelőzésében, 

Szexuális és fogamzásgátlási nevelés serdülőknél, Szexuális úton terjedő betegségek és azok 

megelőzése, A sport és a szabadtéri mozgás a számítógéppel/mobiltelefonnal szemben stb.; 

 

A Traian Săvulescu Mezőgazdasági Középiskola fogorvosi rendelőjében: 

- 131 fogászati nyilvántartást állítottak ki (teljes kiértékelés, profilaktikus képzés, fogmosási képzés, 

kis fogkrém ajándékba),  

- fényelzárás: 32; 

- ideiglenes elzárás: 44; 

- foghúzás: 7; 

- gyökérkezelés: 77; 

- teljes vízkőtelenítés és tisztítás: 10; 

- ínyproblémák kezelése: 5. 

 

 A Bolyai Farkas Elméleti Líceum fogorvosi rendelője, együttműködésben az általános orvosi 

rendelővel, kampányt szerveztek a fog- és szájüreg betegségeinek megelőzése és a szájüreg egészségének 

fenntartása érdekében – - tippek a szülőknek és a megfelelő fogmosás technikája, amely keretében 

bemutatót szerveztek a helyes fogmosásról fogsor-modelleken és kiosztottak mintegy 155 Colgate-

csomagot (a csomag fogkefe-naptárt, fogkefét, fogkrémet és szórólapot tartalmazott tippekkel a szülők 

számára), a Colgate cég támogatásával. 736 fogászati nyilvántartást állítottak ki és további mintegy 700 

Colgate-csomagot osztottak ki az év során. 

 A Romulus Guga Általános Iskola fogorvosi rendelőjében 324 fogászati nyilvántartást állítottak ki 

és egészségnevelési órákat szerveztek a fogszuvasodás megelőzése érdekében. 

Az összes fogorvosi rendelőben egészségnevelést folytattak a fogszuvasodás megelőzése és a helyes 

fogmosási technikák elsajátítása érdekében. 
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VI. AZ ÉLETMINŐSÉG NÖVELÉSE. A 

KÖZSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGE 

 
Szociális ellátási közszolgálat 

Szociális védelmi osztály  

Szociális segély -  (garantált minimális jövedelem) az utólag módosított és kiegészített 416/2001-

es törvény alapján: 136 iratcsomó/hónap; összeg: 34908,91 lej/hónap.   

▪ Gyermekpótlék - a gyermekpótlékra vonatkozó 61/1993-ss számú törvény alapján: 97 új 

dosszié/hónap;  

▪  Szociális kantin a 208/1997-as törvény alapján: 725 adag/hónap; 8695 lej/hónap (35 

személy/hónap); 

▪ Temetkezési segély a szociális segélyre jogosultaknak a 416/2001-es, utólag módosított és 

kiegészített törvény alapján: 19 haszonélvező/2019-es év, összesen 9430 lej. 

▪ Családtámogatási járulék a 277/2001-es számú törvény alapján: összesen 1326 dosszié; 221 

dosszié fizetés alatt/hónap;  

▪ Havi járulék a 2 év alatti gyerekek nevelésére, a 3 év alatti (vagy 7 év alatti a 448/2007-es számú 

törvény alapján) fogyatékos gyerekek nevelésére, valamint beilleszkedési ösztönzés a 111/2010-es 

S.K.R. alapján: 1015 dosszié/év; (85 dosszié/hónap); 

▪ Ösztönző juttatás a 111/2010-es számú, a gyereknevelési szabadságra és a havi gyereknevelési 

pótlékra vonatkozó törvény alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel: 715 dosszié / 

2019-es év (60 dosszié/hónap);  

▪ a hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek iskola előtti és iskolai oktatásban való 

részvételének ösztönzésére és az óvodáknak nyújtandó szociális jegyek nyújtási procedúrájára 

vonatkozó 248/2015-ös számú törvény alapján nyújtott nevelői stimuláns: 71dosszié/2019-es év; 

▪ Pénzügyi támogatás újszülötteknek a 70/2011-es számú sürgősségi kormányrendelet alapján 

nyújtva, amely törvény az újszülöttek pénzügyi támogatására vonatkozik: 37 dosszié /hónap; 

▪ Fával, szénnel, kőolaj származású tüzelőanyaggal való fűtésre vonatkozó támogatás a 70/2011-

es számú sürgősségi kormányrendelet alapján,  amely a szociális védelmi  intézkedésekre  (hideg 

időszak idején) vonatkozik, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel:  40 személy, szociális 

segélyben részesülő (11426 lej) és 7 személy, más, nem szociális segélyben részesülők (1049 lej); 

segítség földgázzal és elektromos energiával való lakásfűtésre: 321 haszonélvező/hónap (5 

hónapra); 

A szociális segélyként nyújtott összegekért, a garantált minimális jövedelemre vonatkozó 146/2001-

es számú törvény előírásainak alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a segélyben 

részesülő család valamelyik felnőtt munkaképes tagja, a polgármester kérésére, havonta közmunka 

elvégzésére köteles, anélkül, hogy túllépné a megszabott munkaprogramot, és a munkabiztonsági 

és –higiéniai normák tiszteletben tartásával.   Ennek megfelelően, a 2019-es évben 7043 munkaóra 

valósult meg. Ugyanakkor havonta összeállították az akcióterveket és a helyi érdekű munkálati 
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terveket, a munkaórák szétosztására, a szociális segélyben részesülő személyeket illetően, valamint 

a hajléktalan személyeket tartalmazó nyilvántartást.  

 Negyedévenként összeállítják a társadalmilag marginalizált személyek helyzetét, a társadalmi 

marginalizálás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó 116/2002-es törvénynek megfelelően, és 

tanulmányozzák a PATRIMVEN programot, a szociális segélyben részesülő személyek jövedelmével 

illetve a családtámogatási pótlékkal kapcsolatos információk elnyerése céljából.  

 

Speciális Védelmi Osztály: 

▪ Személyi gondozók a 448/2006-os törvény alapján - 236 haszonélvező 

▪ Kísérői járulék a 448/2006-os törvény alapján - 902 haszonélvező 

▪ Szociális ankét valamely fogyatékossági fokozatba való besorolásra vonatkozóan: 1.482/ év 

▪ Otthoni szociális szolgáltatások és anyagi segítség, nemkormányzati szervezetekkel 

együttműködve, a 34/1998-as számú törvény értelmében: 12 alapítvány, 443 haszonélvező/hó; 

▪ ingyenes városi közlekedés a fogyatékos személyeknek és kísérőiknek, tanulóknak, 

egyetemistáknak, forradalmároknak, háborús veteránoknak, politikailag meghurcoltaknak és 

deportáltaknak – közel 36.730 haszonélvező/hónap haszonélvező/hónap;  

▪ a segítségre szoruló idős személyek lakásán biztosított közösségi szolgáltatások, a 17/2000-es 

számú törvény értelmében: megközelítőleg 68 haszonélvező/hónap; 

▪ A családdal kötött szerződések monitorizálása és összeállítása, a fogyatékkal élő gyerekekre 

vonatkozóan, iskolai tájékozódás, a 2016/5805/1305/1985-ös számú Közös Rendelet alapján – 455 

haszonélvező/év 

▪ orvosi-szociális juttatás a 87/2018-as számú helyi tanácsi határozatnak megfelelően - 175 

haszonélvező/hónap;  

▪ A 2018.07.26-i 218-as számú helyi tanácsi határozat és a 2018.09.20-i 267-es számú helyi tanácsi 

határozat alapján jóváhagyott „Gondoskodjunk nagyszüleinkről” programon keresztül, 

élelmiszerjuttatás havonta két alkalommal: 9400 haszonélvező / I. szemeszter 

 

Éjszakai Menhely – Szociális Központ  

- 162 személy vette igénybe az Éjszakai Menhely – Szociális Központ nyújtotta szolgáltatásokat, akik 

a befogadás mellett még támogatást is kaptak: 

       - Szociális ankétok /Kezdeti felértékelési lapok - 147 

- Személyi igazolványok újraszerkesztése - 42 

- Fogyatékossági fokozatba való besorolásra vonatkozó dossziék/rokkantnyugdíjra és 

időskori nyugdíjra vonatkozó dossziék összeállítása - 18 

- Az idős személyeknek szánt gondozási központokba és otthonokba való beutalásra 

vonatkozó dossziék összeállítása - 33 

- Támogatás a szociális segélyre vonatkozó dossziék összeállításához - 23 

- Munkába illetve szakképesítési tanfolyamokba történő elhelyezés - 29 

- Újrailleszkedés a családba - 17 

- Lakásügyi helyzet megoldása (privát bér, szociális lakások) - 79 
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- Beutalás kórházba és gondozási központokba - 33 

- Szociális és szakmai tanácsadás - 1020  

Menhelyen lévő családok száma: 40 család és 82 gyermek. 

37 családot áthelyeztek magánbérbe 37 (a 137/2018-as helyi tanácsi határozatnak megfelelően) 

gondozási és orvosi rekuperációs központokba, 3 családot 2020. április 1-jén költöztetnek ki.   

2019-ben elkezdték és 2020-ban folytatják a tetőszerkezet javítási munkálatait, a belső munkálatokat, az 

Éjszakai menhely - Szociális Központban. Ilyen belső munkálatok: a helyiségek és illemhelyek felújítása, 

mindenik szinten, és ezen helyiségek bútorzattal, matracokkal  és ágyneművel való felszerelése.  

 

Rozmaring Nappali Központ  

- család és iskola elhagyásának megelőzése a Rozmaring Központon keresztül, ahol 109 

szociális marginalizációs kockázatú családból származó iskolás és óvodás gyereknek (3 és 

5 év közöttiek)  biztosítanak szállítást, élelmet, oktatási programot, tanácsadást, úgy a 

szülőknek, mint a gyerekeknek;  

- a 2018–2019-es tanévben 68 család részesült a Támogatás és tanácsadás szülőknek és 

gyerekeknek központ programjában. 

- A 2019–2020-as tanévben 102 gyerek szerepel a programban: 50 óvodás, 52 iskolás és 73 

család.   

 

Integrált Sürgősségi Diszpécserszolgálat (DIU) 

- DIU sürgősségi hívások, a 2019-es évben,  11 hónap alatt  összesen 475.463, sürgősségi 

hívások  126.445,  a többi  206.055 nem volt sürgősségi hívás, amelyből: rendőrséghez 

23.423 hívás, mentőszolgálathoz  97.457 hívás,  ISU- SMURD-hoz  21499 hívás, 

csendőrséghez 486 hívás. hívások más ügynökségekhez. 98 hívás.  

 

Pénzügyi- könyvelőségi, emberi erőforrások, adminisztratív, stratégiák és   programok gyakorlatba 

ültetéséért felelő osztály  

A Szociális Gondozási Igazgatóság keretében létrejött új osztály, az alábbi szakosztályokkal:   

- Adminisztratív és beszerzések osztály  

- Könyvelőségi-pénzügyi, bérszámfejtési és informatikai osztály  

- Emberi erőforrások, jogi és munkavédelmi osztály  

- Stratégiák, programok, projektek és nemkormányzati szervezetekkel való kapcsolattartási osztály  

- Kommunikációs, iktató, közönségszolgálati és kezdeti felértékelési osztály  

- Audit. 

 

Romákat Segélyező Osztály  

- iskolai tanácsadás az iskolából való kimaradás megelőzése érdekében -  244 személy 

- tájékoztatás/ professzionális tanácsadás – 282 személy. 

- tájékoztatás / tanácsadás a szaporodás egészségéért - 83 személy. 

- megelőzés /egészségügyi nevelés – 883 személy. 
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- egészségügyi állapot felmérése -887 személy. 

- oltáskampány- 78 személy. 

- családorvosok nyilvántartásába való felvétel  - 45 személy.  

- Programok a népi hagyományok megőrzésére és népszerűsítésére -96 esemény. 

Projekt a Multifunkcionális Központú Városi területek átalakítására, a marginalizált lakóövezetekben 

(Domb övezete), támogatási szolgáltatások biztosítása révén, a városi övezetek hátrányos helyzetű 

közösségének gazdasági és társadalmi regenerálódása érdekében.   

A Szociális Gondozási Igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén kialakítottak egy 

illemhelyet és egy irodát, amely hozzáférhető a fogyatékkal élő személyek számára.   

 

 

Bölcsődeigazgatóság 

 

A Marosvásárhelyi Bölcsődeigazgatóság egy adminisztratív részlegből és 6 bölcsődéből áll. A 2019-es 

évben átlagosan 273 gyerek/nap volt jelen (maximális létszám: 337).  

A 2019-2020-as tanévre vonatkozóan 757 dossziét nyújtottak be, melyből 458 gyereket bölcsődébe írattak be, 

míg 299 gyerek várólistán szerepel. 

Megemlítjük, hogy a bölcsődénkénti látogatottság az alábbi módon alakult:   

1-es számú Bölcsőde:– 6920 gyerek volt jelen a  2019-es évben  

2-es számú Bölcsőde:– 6358 gyerek volt jelen a  2019-es évben 

3-as számú Bölcsőde -  8719 gyerek volt jelen a  2019-es évben 

4-es számú Bölcsőde:– 13066 gyerek volt jelen a  2019-es évben 

5-ös számú Bölcsőde:– 17148 gyerek volt jelen a  2019-es évben 

6-os számú Bölcsőde:– 7900 gyerek volt jelen a  2019-es évben 

A 2019-es évre vonatkozó teljes bevételek értéke elérte a 75367 lejt.  

A Bölcsődeigazgatósághoz tartozik az ingyenes tejport elosztó pont, amely 0-12 hónapos 

gyerekeknek oszt ki tejet a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság névjegyzékének megfelelően. Ily 

módon 79, 2 kg tejport osztottak ki.  

2019-ben szerződéses alapon a jó működéshez szükséges fogyóanyagot (tisztítószereket) szereztek 

be. 

Beszerezték a megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert.  

Vásároltak háztartási berendezéseket, külső játékszereket. 

A bölcsődékben elvégezték a fertőtlenítést, a rovarirtást és a rágcsálóirtást.  

Részleges javításokat végeztek a elektromos berendezések esetében, az összes marosvásárhelyi 

bölcsődében.  

Szerződést kötöttek a riasztórendszer és a térfigyelő kamerarendszer ellenőrzésére és 

karbantartására vonatkozóan.  

2020-ra vonatkozó projektek:  

- az európai pénzalapok lehívásának elindítása a meglévő bölcsődék rehabilitációja és 

kibővítése érdekében, valamint ezek ellátása a szükséges hozzávalókkal;  
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- egy hűtőrendszerrel ellátott haszonjármű beszerzése az élelmiszerek szállítása céljából;  

- szükséges javítások a 6 bölcsődében;  

- a bölcsődék ellátása a szükséges leltárba vehető tárgyakkal és fogyóanyagokkal; 

- a bölcsődék ellátása gyerekeknek szánt tananyaggal;  

- szerződés megkötése bútorzat beszerzésére;  

- a bölcsődék ellátása irodai anyagokkal;   

- a bölcsődék ellátása számítógépekkel és nyomtatókkal;  

- a Víztorony (Apaduct) utcai Bölcsődére vonatkozó beszerzési procedúra előkészítése, 

amely alapján elkezdik a kivitelezési munkálatokat az illető bölcsődében.  
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Jogi, logisztikai és tulajdonos-társulási 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 2019-es évben több mint 100 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. 

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 szakminisztériumhoz benyújtottuk a 196/2018-as számú törvényre vonatkozó kiegészítő és 

módosító javaslatokat, a víz- és csatornaszolgáltatások egyéni számlázására vonatkozó szabályozásokat 
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illetően, oly módon, hogy ez a szövegrész  alkalmazható legyen.  Javaslatokat tettünk a szakmai standard 

szabályozási övezetében, a kondommínium adminisztrátor foglalkozást illetően, felvilágosításokat 

vezettünk be a tulajdonosi társulásokra vonatkozóan, és azon fizikai személyekre vonatkozóan, akik 

érdekeltek a kondommínium  adminisztrátori feladatkörök teljesítésére vonatkozó bizonyítvány 

beszerzésében.  

Javasoltuk az illető terület kerettörvényének kiegészítését a fúzió intézményével, abszorpción 

keresztül (két vagy több tulajdonosi társulás).   

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. 

 

Befejeződtek a kivitelezési munkálatok szerződtetési procedúrái, a 2019-es évben , (nn. munkálatok 

elkezdése ), POR 2014–2020 (társfinanszírozás európai alapokból) A 3.1-es elsőbbségi tengelyen keresztül, 

7 lakótömbház esetében,  (2-es szakasz) abból a 13 lakótömbházból, amelyre biztosították a támogatást. 

Specifikus tevékenységeket folytattunk a kivitelezési szerződés gyakorlatba ültetési csapatának keretén 

belül. A program keretén belül, a tulajdonosi társulások társfinanszírozása 25%, 60% társfinanszírozás 

európai alapokból, 15% pedig helyi költségvetésből.  

Nehézségekbe ütköztünk azon 6 tömbház (1-es szakasz) hőszigetelési munkálataira vonatkozó 

kivitelezési szerződések beszerzési procedúrájának lebonyolítása során, amelyekre a finanszírozás 

biztosítva van.  Eszerint az ajánlatok összeállításában tapasztalt felületesség nyomán (nn. sok hibával) és 

az egyes, a tisztázási igénylésekre vonatkozó válaszok megfogalmazásában tapasztalt nem megfelelő 

reakciók miatt,  megerősítve az  ajánlatok felértékelésének hosszú idejével,  kb. 2 évig nem sikerült a 

munkálati szerződés odaítélési procedúrájának  véglegesítése, így fennáll a támogatás elvesztésének reális 

kockázata!  

 

Visszatérve a Helyi Hőszigetelési Programhoz, és figyelembe véve az EU direktívák szigorú 

követelményeit, megtettük az összes törvényes és procedurális lépést, úgy hogy a szakminisztérium 2019-

ben jóváhagyta a finanszírozást (60%) az energetikai teljesítmény növelését célzó munkálatok országos 

programján keresztül, 14 tömbház esetében. Ezért teljesen érthetetlen, hogy jóváhagyták a 

társfinanszírozást állami alapból 14 létesítményre, míg a helyi költségvetésből csak 2 tömbház esetében 

biztosították a társfinanszírozást! Ezen esetekben is fennáll az állami költségvetésből történő 

társfinanszírozás elvesztésének kockázata, mivel nincs biztosítva a társfinanszírozás a helyi 

költségvetésből.  Ily módon, gyakorlatilag a Többéves Finanszírozású Helyi Program blokkolva van a 

kimondottan bürokratikus licitációs procedúrák miatt, valamint amiatt is, hogy nem biztosítanak forrásokat 

a helyi költségvetésből! 
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Még megemlítjük, hogy a Helyi Programban 175 tömbház szerepel, a tulajdonosi társulások nagy 

nyomást gyakorolnak, míg a helyi költségvetésből történő társfinanszírozásra vonatkozó kilátások silányak, 

ebből kifolyólag pedig a program jövője is bizonytalan! Kezdeményeztek és jóváhagytak egy a Többévi 

Helyi Programra vonatkozó határozattervezetet és feldolgozták a programba való beiratkozásra vonatkozó 

175 kérést.  

Ugyanakkor 2019-ben folyattuk a törvényes kötelezettségek teljesítését, az intervenciós munkálatok 

tervezésére vonatkozóan, biztosítva egy olyan projektportfóliót, amely elévül, évről-évre várva a 

finanszírozást! Tervezési szerződéseket kötöttek 9 tömbházra vonatkozó dokumentáció időszerűsítését 

illetően, melyek esetében az állami költségvetésből történő társfinanszírozás jóvá van hagyva; folyamatban 

van a munkálati szerződés odaítélési procedúrája 2 tömbházra vonatkozóan; megkötötték a szerződést 

hőszigetelési tanulmányokra 13+34 tömbház esetében; folyamatban van a procedúra műszaki terv (PT) 

kidolgozására 26 tömbházat illetően; folyamatban vannak a műszaki segítséget nyújtó szolgáltatások (a 

tervező és a munkatelep vezető részéről az 1-es szakaszra vonatkozóan) szerződtetésének procedúrái,  

Az osztályunk által kezdeményezett eljárások, a hőszigetelési kormányprogram (18/2009-es számú 

sürgőségi kormányrendelet) felélénkítésére vonatkozóan, a szakminisztérium képviselőivel való 

találkozások által, ahol a tulajdonosok hozzájárulása 10% (385/2018-as számú HTH), hasznosak voltak, 

több finanszírozásra javasolt tömbházat jóváhagytak, de a projektek blokkolva vannak, lévén, hogy nem 

létezik társfinanszírozás a helyi költségvetésből!    

Helyi tanácsi határozatokat kezdeményeztek és támogattak, melyek célja a hőszigetelési illeték 

bevezetése, annak érdekében, hogy a lakótömbházakat érintő intervenciós munkálatok költségeinek egy 

részét visszaszerezzék. Ennek megfelelően elfogadtak 3 határozattervezetet, 3 tömbházra vonatkozóan.   

Kezdeményeztek és jóváhagytak 5 határozattervezetet 50 befektetési célkitűzést (hőszigetelés, 

lakótömbházak manzárdosítása) dokumentációinak és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására, 

valamint a hozzájárulási kvóta jóváhagyására a lakótömbházak energetikai teljesítményére vonatkozó 

befektetési munkálatok finanszírozását illetően, a 18/2009-es számú sürgősségi kormányrendeletnek 

megfelelően.   

 

Hasonlóképpen elindították a beszerzési eljárásokat a manzárdosítási munkálatokra vonatkozó 

szerződések odaítélésére, 5 lakótömbházra vonatkozóan, amelyek esetében a helyi közigazgatási hatóság 

helyi tanácsi határozaton keresztül vállalta azt a kötelezettséget, hogy a tulajdonosi társulásokkal kötött 

koncessziós szerződések alapján több tömbházat manzárdosít.  

Itt megemlítjük, hogy 10 éve, minden évben a költségvetés-tervezetben és a beszerzési tervben 

javaslatokat tettek arra, hogy különböző összegeket különítsenek el a lakótömbházak manzárdosítására, és 

minden alkalommal, annak ellenére, hogy a kezdeti költségvetésekben jóvá voltak hagyva ezek az 

összegek, utólag eltávolították ezeket.    

Ezek szerint világos, hogy a helyi közigazgatási hatóságnak (döntéshozói és végrehajtói) a 2019-es 

évben sem sikerült teljesítenie célkitűzéseit, de döntést sem hozott ilyen értelemben! Szükséges, hogy a 

közeljövőben elfogadjanak egy tisztázó határozatot (döntést) a vállalt kötelezettségek teljesítésére 

vonatkozóan, az ezen tervek finanszírozását illetően, esetleg egy alternatív megoldást.   
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A Gheorghe Marinescu Elméleti Líceum Vezetőtanácsának ülésein való részvétel, a polgármester 

képviselőjeként.   

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.  Aktív szerepet vállalt a város nagyszabású eseményei lebonyolításának megszervezésében és 

biztosításában, más 2019-ben, a Középkori Várban, Ligetben, Rózsák terén, Nyári kertben, Művész 

moziban  és Somostetőn lebonyolított események megszervezésében:   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 filmgálák; 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 

szervezett, országos és nemzetközi jellegű események.  

A SPUM biztosította a szükséges infrastruktúrát: villamossági segítségnyújtás, hangosítási és audio-videó 

rendszerek, ideiglenes víz- és csatorna-berendezések, elektromos berendezések, videoközvetítések és 

kereskedelmi ügynökök,  gépkocsikat és gépeket szállító eszközök, kerítések, házikók, konténerek, öko 

illemhelyek, sátrak, ernyők, asztalok, székek, melegítő-berendezések stb.   

B. A Középkori Vár, Nyári Kert, Somostető, Művész Mozi és SPUM-hoz tartozó többi létesítmény általános 

működéséhez a funkcionális kedvezmények elengedhetetlenül szükségesek.  Ezek 2019-ben, 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. 

 

Gyerekek korcsolyapályája (korcsolyapálya, házikók, pihenő- és közélelmezési övezetek) a Középkori Várban, 

vár típusú játszóparkok gyereke számára (10).  
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KULTURÁLIS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK: KÖZÉPKORI VÁR, SOMOSTETŐ, LIGET, 

NYÁRI KERT 

 

2019 KÖZÉPKORI VÁR SOMOSTETŐ LIGET 
NYÁRI 

KERT  
Január Festészeti és 

képzőművészeti 

kiállítások  

 

 

 Gyerekek 

korcsolyapályája 

a Ligetben és a 

Gyémánt parkban  

 

Február Festészeti kiállítás  

 

Kollokviumok különböző 

témakörökben - JCI 

 

 

Kis jégkorongozók 

kupája 

 

Március Kormorán koncert 

(Magyarország) 

 

Festészeti és 

képzőművészeti 

kiállítások  

 

Kollokviumok különböző 

témakörökben - JCI 

 
  

Április Maros Half maraton 

2018 - Maros Runners 

Egyesület 

 

Tavaszi retroparádé 

2018 – Classic Car 

Maros Klub 

 

Tojásfestő verseny  

Eladási praktikák –

Minitremu Egyesület  

 

Jótékonysági vásár – 

Divers Egyesület 

Előkészületek a 

nyári idény 

megnyitójára  

 

Sportesemény - 

Decathlon  

 

Futás Dechatlon 

Kerékpárverseny –

Master Ski&Bike 

SK 

 

 

 

 Szabadtéri 

filmvetítés– 

Marcom 

fantastic 

 

A Kereszt útja – 

House of 

Treasures 

Keresztény 

Egyesület  
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Kollokviumok különböző 

témakörökben – JCI 

Május Goran Bregovici előadás 

– Középkori Vár  

 

Festészeti tábor  – 

Képzőművészek 

Egyesülete  

Évfordulós Ünnepség -

Marosvásárhelyi 

Filharmónia és Maros 

együttes 

Várvásár 

 

Fényfesztivál– Románia 

cserkészei  

MAROSVÁSÁRHELYI 

NAPOK 

Hagyományos 

Interetnikai Fesztivál – 

Maros együttes és Pro 

Folk Dance Egyesület  

 

Kollokvium -  

Követelmények az üzleti 

szférában  - Fiatal 

Vállalkozók Egyesülete  

Út az egészséghez –

Konferencia Oázis 

Alapítvány  

 

Olvasóklub –3 G 

Színház 

Tűzoltók barátai 

verseny– ISJ +ISU 

 

Fiatalság napja– 

DJTS Maros 

 

Sportnapok  - 

Stefánia Óvoda 

sportnapja  

 

Személyes fejlődés  

- Facem Egyesület 

 

 

Kocogás a rákos 

gyerekekért – UBB 

– Marosvásárhelyi 

kirendeltség  

 

Tájékozódási 

verseny–Orienter 

SK 

 

 

 

VÁROSNAPOK 

  

Szabadtéri 

filmvetítés– 

Marcom 

fantastic 

 

Ballagás– 

Gheorghe 

Marinescu 

Líceum  

 

Ballagás – UBB 

– 

Marosvásárhelyi 

kirendeltség 

Június Piknik – Mercur 

Egyesület 

 

Elegancia Ralija 

 

City food Karaván 

 

Epilepsy Chalenge 

Krossz 

 

TRIATLON 

 

Szabadtéri 

filmvetítés  – 

A 

Börtönigazgatóság 

személyzetének  

Napja  – 

Marosvásárhelyi 

Börtön 

 

Folklórelőadás– 

Alexandru Ioan 

Cuza Iskola 

 

Cigánytánc – 

Egyesült Romák 

Mozgalma  

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS              POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2019 

120 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

Tudományos 

Szimpózium – Gedeon 

Richter 

 

Ballagási Ünnepség    

IV. osztály  –Unirea 

Líceum 

 

Könnyűzenei és 

népdalkoncert  

(amfiteátrum) – Megyei 

Tanács Népművészeti 

Iskola  

Lobogó Napja  –Ms 

Garnizon 

 

Nemzetközi 

Workshopok /Globális 

Tanulmányok Román 

Társaság  

Gyerekműhely –Trans 

Silva 

Kulturális Egyesület 

Kulturális-keresztény 

jellegű esemény Siloe 

Egyesület 

TRIATLON 

 

Egészségügyi 

konferencia Oázis 

Alapítvány 

 

Jazz a Várban 

Nemzetközi Rotary 

– District 2241 

 

ICECREAM RUN 

– 

gyerektevékenység 

– Maros Runners 

 

 

 

Egy nap sport – 

Hifa Egyesület 

Szabadtéri 

filmvetítés– 

Marcom 

fantastic 

 

 

Július TRIATLON 

 

Ballagási Ünnepség –  

Marosvásárhelyi 

Garnizon 

 

Kiállítások 

TRIATLON 

 

Maros Szaladás 

24H – Maros 

Runners 

ISU-ISU 

professzionális 

verseny megyei 

szakasza  

Ballagási 

ünnepség –

UMFST 

Miorita 

Nemzetközi 

Folklórfesztivál  

 

 

Szabadtéri 

filmvetítés– 
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Lobogó Napja – 

Marosvásárhelyi 

Garnizon 

 

Menet a  szoptatásért –

Vedem Egyesület 

Stadion Marcom 

fantastic  

 

Augusztus 

Jazz  

Rosenberg&Pusztai – 

Hollandia/Ausztria és 

flamenco Vicente 

Amigo 

 

Keresztény Szimpózium 

– Nicula professzor  

 

Szimfeszt 

 

Festészeti és 

képzőművészeti kiállítás 

- könyvbemutató 

 

Rádióvezérlésű 

autómodellek bemutató 

verseny – UCS 

Marosvásárhely  

Sporttevékenységek 

- Crossfit 

Magyar Kultúra 

Napja 

 

Profi sürgősségi 

szolgáltatások 

versenye - Stadion 

Szabadtéri 

filmvetítés– 

Marcom 

fantastic 

 

Szeptember  Szimfeszt 

 

Mediterrán Fesztivál  

 

City Food Karaván –

Mercur Egyesület 

 

Hands Mand vásár 

 

Kutyakiállítás 

Crossz – ASCOTID 

Gyerek-futóverseny 

ASCOTID 

 

Tűzoltó-

futóverseny– ISU 

Horea 

 

A Szív Nemzetközi 

Napja - Cardiomed  

 

Magyar Kultúra 

Napja  

 

Dracula Dog 

Show 

 

 

A város kupája 

–Ökölvívás 

RingBox  

Szabadtéri 

filmvetítés– 

Marcom 

fantastic 

 

 

 

 

Október Borfesztivál 

 

Fittest – Gross Fit 

Marosvásárhely 

 

Borfesztivál 

 

Medifun 
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Várvásár–Mercur 

Egyesület  

Terhesek iskolája  - 

Rheum Care Alapítvány  

 

Őszi Retroparádé –

Classic Car klub Ms 

Egyesület 

 

Katonai eskütétel–

UMFST 

 

Medifun orvosi 

kongresszus  

 

Könyvbemutató 

 

Cserkész év megnyitója 

Lakókocsi vásár  

Tájékozódási 

verseny–Orinter 

MarosvásárhelySK 

Fizikai 

tevékenységek – 

MAI 

 

Olympikus Kupa 

–Olympikus 

Sportklub 

November Orvosi Szimpózium  

 

Könyvbemutató 

 

Munkaműhely 

gyerekekkel - MTS 

   

December Kántálás - tanulók 

 

Karácsonyi Ünnepély 

gyerekekkel – JCI 

Egyesület 

 

30 év a forradalomtól– 

Kutatási és Stratégiák 

Központ  

 

Gyerekek 

Korcsolyapályája 

Karácsonyi vásár  

   

 

A MŰVÉSZ MOZI 2019-es ÉVI TEVÉKENYSÉGE (filmvetítések, koncertek filmfesztiválok) 
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IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZERVEZŐ 

Január 28 – 

31. 

„ISKOLA MÁSKÉNT” PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

Február 8.  MOVIE NIGHT 

EGYETEMISTÁK 

LIGÁJA ÉS MŰVÉSZ 

MOZI 

Február 24. 
SPECIÁLIS PROGRAM FARSANGOLÁS 

ALKALMÁVAL  

SPUM ÉS MŰVÉSZ 

MOZI 

Március 1. és 

8.  

INGYENES FILMVETÍTÉSEK HÖLGYEKNEK ÉS 

ASSZONYOKNAK 

MVH. 

POLGÁRMESTERI 

HIVATALA ÉS S.P.U.M. 

Március 4–7.   
„ISKOLA MÁSKÉNT” PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

Március 23.  
FILMVETÍTÉSEK  DOWN SZINDRÓMÁS 

GYEREKEKNEK 

DOWN 

MAROSVÁSÁRHELY 

EGYESÜLET ÉS 

MŰVÉSZ  MOZI 

Március 27-

31. 
MAGYAR FILMNAPOK  

K’ARTE KULTURÁLIS 

ALAPĺTVÁNY ÉS 

SPUM 

Március 25 – 

április 19.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

Május 21.  HELYI RENDŐRSÉG NAPJA  

MVH. 

POLGÁRMESTERI 

HIVATALA  

Május 17–31.   
„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

Június 12. 
GÁLAELŐADÁS – ROSSZ VERSEK  MAGYAR 

FILM – a rendező és a színészek részvételével 

FILMTTET 

EGYESÜLET, 

MARCOM FANTASTIC 

KFT ÉS SPUM 

Június 3 – 

13.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

Június 21–

23.   
EURÓPAI FILMFESZTIVÁL  

ROMÁN KULTURÁIS 

INTÉZMÉNY, , K’ARTE 

KULTURÁLIS 

EGYESÜLET ÉS SPUM  

Július 27.   
ANDRE RIEU, MASTRICHTI KONCERT 2019 – 

közvetítés szateliten keresztül  

D’STARS Temesvár és 

MŰVÉSZ MOZI  
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Augusztus 

27–

szeptember 

2.  

A HELYI TELEVÍZIÓK SZIMFESZT FESZTIVÁLJA 

– a romániai helyi televíziók támogatásával készült 

dokumentumfilmek megtekintése   

SZIMFESZT 

EGYESÜLET ÉS 

MAROSVÁSÁRHELY 

POLGÁRMESTERI 

HIVATALA   

Október 21 – 

25.  

„ISKOLA MÁSKÉNT” PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

November 

12.  

MOVIE NIGHT EGYETEMISTÁK 

LIGÁJA ÉS MŰVÉSZ 

MOZI  

November 

13. 

FILMGÁLA - A KARDINÁLIS   -  a rendező és a 

színészek részvételével  

MARCOM FANTASTIC 

KFT ÉS SPUM 

November 25 

– 29.  

„ISKOLA MÁSKÉNT”  PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS 

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

November 

28.  

GÁLAELŐADÁS -  „VALAN”  MAGYAR FILM –   a 

rendező és a színészek részvételével 

FILMTTET 

EGYESÜLET, 

MARCOM FANTASTIC 

KFT ÉS SPUM 

December 

13.  

FILMNÉZÉS A MENTSÜK MEG A GYEREKEKET 

EGYESÜLETHEZ TARTOZÓ GYEREKEKKEL  

MENTSÜK MEG A 

GYEREKEKET 

EGYESÜLET ÉS 

MŰVÉSZ MOZI  

December 

16-20.  

„ISKOLA MÁSKÉNT” PROGRAM  KERETÉN 

BELÜLI FILMNÉZÉS  

MAROS MEGYEI 

ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK 

 

 

A MŰVÉSZ MOZI 2019-es ÉVI TEVÉKENYSÉGE (kulturális események, kiállítások, szemináriumok, 

könyvbemutatók)  
IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZERVEZŐ 

Február 15. 
PETRU MAIOR EGYETEM EGYETEMISTÁINAK 

FESZTIVÁLJA  
PETRU MAIOR EGYETEM 

Március 23. 
TUDOMÁNYOS KÖZLÉSEK ÜLÉSSZAK DOWN 

SZINDRÓMA TÉMÁBAN  

MAROSVÁSÁRHELYI DOWN 

EGYESÜLET  

Április 6. KÖNYVBEMUTATÓ – ERDÉLYI PÜSPÖKÖK  
MAROSVÁSÁRHELYI GÖRÖG-

KATOLIKUS ESPERESSÉG  

Május16.  TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK 
TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS 

EGYETEM 

Június 1. DÍJKIOSZTÓ GÁLA SACURA SPORTKLUB 
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Június 10.  
A MAROSVÁSÁRHELYI ROMÁN ORTODOX 

ESPERESSÉG TAVASZI KONFERENCIÁJA 

MAROSVÁSÁRHELYI  ROMÁN 

ORTODOX  ESPERESSÉG 

Augusztus 27 

– szeptember 

2.  

A HELYI TELEVÍZIÓK SZIMFESZT FESZTIVÁLJA 

SZIMFESZT EGYESÜLET ÉS 

MAROSVÁSÁRHELY 

POLGÁRMESTERI HIVATALA   

Október 17. 
A MAROSVÁSÁRHELYI ROMÁN ORTODOX 

ESPERESSÉG ŐSZI KONFERENCIÁJA  

MAROSVÁSÁRHELYI  ROMÁN 

ORTODOX  ESPERESSÉG 

November 

20. 
TUDOMÁNYOS KÖZLÉSEK ÜLÉSSZAK 

TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS 

EGYETEM 

November 

21. 
TUDOMÁNYOS KÖZLÉSEK ÜLÉSSZAK 

TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS 

EGYETEM 

November 

26. 
TUDOMÁNYOS KÖZLÉSEK ÜLÉSSZAK  

TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS 

EGYETEM  

December 

21. 

SZEMINÁRIUM – NEMZETI KISSEBBSÉGEK 

NAPJA  

MAROSVÁSÁRHELYI 

KISSEBBSÉGEK EGYESÜLET  

 

 

A Maros Sport- és Szabadidőközpont igazgatósága 

2019-ben a következő fontos munkálatokat és célkitűzéseket valósították meg a Maros Sport- 

és Szabadidőkomplexumban (CASM) és a Mircea Birău Fedett Uszodában :  

 

I. A CASM körletében lévő medencék javítása   

 

- 5A Medence+5B Csúszdákkal – a medence felülete 3570 nm. – két medencéből áll, 60 

centiméteres melységgel, melyeket egy betonplatform köt össze, ahol el lehet jutni a 

csúszdákhoz,  a medencét a lábmosó  veszi körül, amelyet egy túlfolyó köt össze a medencével, 

fel van szerelve 6 zuhanyzóval, a medence betonból van és akril-gyanta és vízalapú alapú 

festékkel van lefestve.  

- BETONMEDENCE PALLÓVAL – Felülete 473 nm, a medence betonból áll, ki van rakva 

mozaikos betonlapokkal, a medence fala betonból van és le van festve. A medence előterét és a 

betonpallót csúszásgátló felület borítja.  

- ÚSZÓMEDENCE 1,8 M és 1,2 M –  a két medence kültéri kékszínű (CELESTE) csúszásgátló 

járólappal van beborítva, a lapok mérete  245x120x7,8  a lábmosó teljes hosszában, és a két 

medence közötti  előtérben.  

Ezek megrongálódott állapotban vannak, mivel a lapok egy része a nyári idény alatti használat 

idején, valamint télen a fagyás-olvadás jelenség miatt leváltak. A medencék architektúrájának megőrzése 
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érdekében kültéri járólappal való borítást alkalmaztak 1000 négyzetméteren. A függőleges falak illetve a 

medencék alja kékszínű külső járólappal van borítva (TURCHESE CHIARO), a lapok mérete  245x120x7,4 

mm 

- POLIPROPILÉN MEDENCE (KICSI MEDENCE) – A medencék körül lecserélték a 

gumilapokat, 75 négyzetméteres felületen. A polipropilénből készült medencét és a 

szobrocskákat lefestették.   

-  KAJAKOZÓ MEDENCE -  A kajakozó fala 50 x 50 x 8 centiméteres betonlapokkal van 

kirakva, és cementtel van összekötve.   A medence falára ható faktorok miatt (a medence 

feltöltése és leengedése, fagyás-olvadás) fellép a degradáció és az erózió jelensége. Ennek 

megfelelően, egyes helyeken, a lapok leváltak, eltörtek, mely jelenség a fal beszakadásához 

vezet. Megerősítették a kajakozó medence falait, és 60 nm, 50x 50 x 8 centiméteres betonlapot 

helyettesítettek.  

 

Fedett Olimpiai Uszoda (Presszosztatikus)  

2019 augusztusában az Olimpiai Uszodát bezárták, az éves műszaki revízió munkálatai alatt. Ebben 

az időszakban javítási munkálatokat végeztek újrafestették a medence alját és falait, felújítást és javításokat 

hajtottak végre a hőlégbefúvón, a medence vízmelegítő berendezésén, a vízszűrő- szennyvíztisztító- és 

visszaáramoltató rendszeren, illetve a zuhanyozóknál, mosdóknál, illemhelyeknél. Két konténerrel, 

valamint bútorokkal egészítették ki a közönségnek szánt öltözőket.  

 

II. Vízsugaras csúszdák beszerzése és felszerelése a Maros Sport- és Szabadidőkomplexumban 

– Az illető beszerzésre megkötötték a 2019.04.02-I 30-as számú Szolgáltatói Szerződést, szolgáltató 

az IMSAURISA KFT Nagyvárad.  

2019-ben alapöntési munkálatokat végeztek és a következőket szállították:   

- 1darab vízi csúszda zárt csőrendszerrel (KAMIKAZE) - méret : Ø 825 mm, indulási magasság: 12 

m, csúszási hossz : 30 - 33 m 

- 1 darab  Fekete Lyuk – Repülő csónak (Black Hole és Flying boats) típusú vízi csúszda - méret : 

Ø 1400 mm és 730*1400 mm,  indulási magasság: 12 m, hossz : 39 – 45 m + 19 – 22 m + 22 – 25 

m 

- 1 darab vízi csúszda (Szerpentin) - méret : 700 * 1000 mm, indulási magasság: 12 m, hossz : 85 – 

90 m 

- 1 darab egyenes vízi csúszda - teljes hossz 29,9 – 32 m, indulási magassága 8 m. 

2020-ban elkezdik ezek felszerelését és működésbe hozását.  

Mind a négy vízi csúszdát a létező medence övezetében szerelik fel, egyetlen egy fémstruktúrára, 

különböző magasságú szerkezetekre, 8 illetve 12 méter. A tartószerkezetet galvanizált fémből készítik, 

amely galvanizált acél védőkorláttal látnak el, az esetleges esések megelőzése érdekében. A szerkezetet és 

a lépcsőket WPS típusú csúszásgátló anyaggal vonják be.   

 

III. Műszaki tervezés + sportpályák kialakítása a Maros Sport- és Szabadidőkomplexumban 
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– Ezen munkálatokra megkötötték a 2019.06.20-i 94-es számú Munkálati Szerződést, szolgáltató 

ADRU SOLUTION KFT - COSTIN ȘI VLAD BIROU DE PROIECTARE KFT Társulás.  

 2019-ben összeállították a műszaki dokumentációkat – műszaki projektet – a 2019.11.14-i 661-es 

számú Építkezési Engedély elnyerésére. Előkészítették a terepet (kiirtották a vegetációt) a 4 sportpálya 

kialakítására.  

 

2020-ban elvégzik a sportpályák (4 darab) kialakítási munkálatait  a Maros Sport- és 

Szabadidőkomplexumban: 

- 1műgyepes nagyméretű sportpálya, mérete : 66,00m x 46,00m, egy 60 m x 40 méteres standard 

pályának felel meg; 

- 1műgyepes kisméretű sportpálya, mérete : 49,50m x 27,60m, egy 40 m x 20 méteres standard 

pályának felel meg; 

- 1 lábteniszpálya, gumírozott felülettel, mérete :  31,40m x 17,20 m, játékfelület 23,77 x 10,97 

m :  

- 1 kosárlabdapálya,  gumírozott felülettel, mérete:  32,00 m x 19,00 m játékfelület 28 x 15 m; 

- 4 éjszakai világítóberendezés  

Sportfelszerelésekkel való ellátás:   

2 minifutball kapu 5x2x1 m, textilhálóval  

2 minifutball kapu 3x2x1 m, textilhálóval 

2 kosárlabda felszerelés - acéloszlopokkal, kosárpannóval, kosárgyűrűvel, textilhálóval ellátva  

8 tartalékpad  

Multifunkcionális sportpálya jelzések. 

 

IV.  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.   

 

V. Javítási és automatizálási munkálatok a Víkendtelep 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.  

 

VI. Mircea Birău Fedett Uszoda:  
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- 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.  

 

Gyerekjátszóterek karbantartása, megőrzése 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 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 – 6 darab két szinttel  (4 x 4 x 4,2 m) 

– rácsos típusú mászóka egységek  – 5 darab 

– pókháló típusú mászóka egységek – 3 darab  

– felüljáró,  7 M – 10 darab 

– felüljáró,  13 m  – 4 darab 

- csúszdák,  5 típus – összesen 37 darab. 

  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. 

 

VII. 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 

Szabadidőközpont medencéi részére. A munkálatokat saját költségvetésű forrásokból finanszírozzák. 

 

VIII. Zöldövezetek kialakítása, 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. 82 db.) a sétányon elhelyezett kerti bútorokba, a medencék körül. Növény-

egészségügyi kezeléseket végeztek a betegségek és kártevők ellen. A hideg idényben 
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koronaigazítási és fakivágási munkálatokat eszközöltek, továbbá összegyűjtötték és elszállították a 

leveleket. 

2019-ben, a 2018. április 26-i 109-es számú helyi tanácsi határozat alapján, amely a 2019-es évi, 

CASM keretén belüli szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásra vonatkozik, a bevételek a 

következőképpen alakultak:  

1.Maros Sport- és Szabadidőközpont Igazgatósága  =    838.191,16 lej 

2. Mircea Birău Fedett Uszoda  =    437.577,20 lej  

3. Olimpiai Medence      =    181.187,00 lej 

 TELJES BEVÉTEL 2019-BEN  = 1.456.955,36 lej 

  2019-ben megközelítően 200.000 turistával számoltunk.   

 

Üvegházak, parkok és zöldövezetek igazgatósága 

MELEGHÁZAKBAN ÉS TERMŐTERÜLETEKEN TERMESZTETT NÖVÉNYEK: 

                                

  

- Éves növények –   83.822 db. 

- Kétévi növények –   82.115 db. 

- Évelő növények -6.468 db. 

- Canna indica – 5.588  db. 

- Különféle díszfák509 db. 

- Díszcserjék – 4.520 db. 

- Tűlevelűek– 916 db. 

- Virágos növények dekoratív cserepekkel, virágok és levelek – 12.567 cserép. 

- Vágott virágok –  15.660 szál 

                 3 üvegházat újra üzembe helyeztek, melyekben a következő zöldségmennyiségeket 

termesztették: 

-  Paradicsom – 5.000 kg 

- Uborka– 10.000 kg 

-  Paradicsompaprika – 1.200 kg. 

-  Kápiapaprika – 1.150 kg. 

-  Retek – 310 kötés. 

-  Spenót – 60 kg 

-  Zöldhagyma – 215 kötés. 

- Padlizsán – 265 kg 

- Sárga paprika – 950 kg 

- Zöldsaláta – 500 db. 

                2019 őszén a város parkjaiban és zöldövezeteiben 75.000 kétévi növényt és 270 rózsát ültettek, 

melyek közbeszerzésből származtak.  Az általunk termelt fás-virágos ültetési anyag a város saját 

szükségleteinek kielégítését szolgálta, főleg a tulajdonosi társulások és tanintézmények keretén belüli 
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zöldövezetek támogatását, valamint a szabad piacon való értékesítést.   A különféle formákban beültetett 

területeket 2 alkalommal ültették be) 2 ciklusban) - először 2019 tavaszán, különböző évelő növényekkel, 

mint: Salvia, Dahlia, Petunia, Canna indica, Tagetes, Ageratum,  Coleus, Aecheranthus, Echeveria, 

Begonia,Pelargonia,Gazania, Irisine, Santolina, Mezembrianthenum, stb., és egy alkalommal 2019 őszén, 

kétévi növényekkel, mint: Árvácska, Miosotis és Bellis.  

                                  

          FÁK ÉS CSERJÉK.  A következő helyszíneken ültettek:  Nicolae Iorga utca, Hangya utca, 1989 

December 22 utca, Belvedere negyed, Nyár  utca, Cornesti sétány, Laposnya utca, Rózsák tere, Szegfű utca, 

Ballada utca, Radnai utca, Raktár utca, Szinaja utca,  Segesvári út, Dózsa György utca, Plevna utca, 

Pandúrok sétány, Arany Janos utca, Iuliu Maniu utca, Gh.Marinescu utca.   

         Ültettek 16.5000 tulipánhagymát, a következő helyszíneken: Rózsák tere, Győzelem tér, Színház 

tér, N. Bălcescu tér, Bolyai tér, Román Hősök parkja, Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium, valamint a 

város összes körforgalmában.   

         ÉVES, KÉTÉVI ÉS ÉVELŐ VIRÁGPALÁNTÁK. Ezeket két biológiai ciklusban ültették 

(tavasszal-ősszel), a következő helyszíneken: Rózsák tere, Győzelem tér, Színház tér, Bolyai tér, Ștefan Cel 

Mare tér, Mihai Viteazu tér,  

Mărăști tér, 1918. December 1. sétány, Kárpátok sétány, Gyémánt piac, Középkori Vár környéke, 

Somostető, Călărașilor utca, Egyesülés negyed, Bartók Béla utca, Román Hősök tere, Aurel Filimon utca, 

valamint az összes körforgalomban.  

A 124 tulajdonosi társulásnak ingyenes módon osztották szét, hogy elültessék a tulajdonosi társulások 

övezetében, a következő módon:  

- fák – 207 db. 

- cserjék – 3.613 db. 

- kétévi növények – 167 db. 

- éves növények – 1.744 db. 

- évelő növények – 375 db. 

- rózsa – 21 db. 

- tulipánhagyma – 100 db.  

43 tanintézményben a következőket osztották szét: fák– 195 db. 

- cserjék – 506 db. 

- kétévi növények – 208 db. 

- éves növények – 3.752 db. 

- évelő növények – 1.264 db. 

           Az ültetési kampány végeztével, a parkokban elkezdték az alábbi specifikus munkálatokat:  - 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 történő öntözése és táplálása (havonta) a parkokban,  körforgalmi 

pontoknál és útkereszteződéseknél;  

- élősövény-nyírás – 21.900 folyóméter;   

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS              POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2019 

131 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

- korrekciós vágások és gondozás a rózsák esetében, parkokban, zöldövezetekben, virágágyásokban és 

körforgalmakban (kb. 8000 db.). FAKIVÁGÁSOK ÉS KORONAALAKĺTÁSOK : 

3617 fa esetében végeztek koronaalakítási munkálatokat, a Meggyesfalvi negyedben, a Kövesdombon, és 

helyenként az Egyesülés negyedben, a szolgáltatást nyújtó ATLANTIS KFT céggel kötött szerződés 

alapján.   

 

KORONAALAKĺTÁSI MUNKÁLATOK: 

5.629 fa esetében végeztek ilyen jellegű munkálatokat, a Parkok és Zöldövezetek Igazgatóságának 

alkalmazottjai, az alábbi helyszíneken: Elektromaros Líceum, Gyermekek Paradicsoma Óvoda,  Mihai 

Viteazu Gimnázium, Tudor Vladimirescu Óvoda, Szász Adalbert Sportiskola, Radnai utca, Varga Katalin 

utca, B.P. Hașdeu utca, Liviu Rebreanu utca, Olt utca, Vihar utca ,str.Tudor Vladimirescu, Köztársaság tér, 

Mioriței utca, Nicolae Iorga utca, Rózsák tere, Holokauszt tér, Memorandum tér, Ștefan Cel Mare utca, 

Mărăști utca, Kinizsi Pál, Kárpátok sétány, Hangya utca, Szabadi út. 

TELJES VÁGÁSOK:  

- 506 teljes fakivágás, a polgárok és panaszosok részéről beérkező igénylések nyomán, mely 

munkálatokat a Tájrendezési iroda alkalmazottjai hajtották végre.  

       KASZÁLÁS: 

- A város lakónegyedeiben, utak mentén és tanintézményekben (473,171 nm), évente 2-3 alkalommal, 

a következő helyszíneken:  Rózsák tere, Holokauszt tér, BRD park, Petőfi Sándor tér, Bolyai tér, Régi 

Polivalens övezete, II-es poliklinika, Művész mozi emelkedő, valamint a város összes 

körforgalmában. 

ÉLŐSÖVÉNY – NYĺRÁS: 

- A város lakónegyedeiben, parkokban, zöldövezetekben, útszéleken, közintézményekben  (iskolákban, 

óvodákban), 21.900 méter hosszúságban, folyóméteren, ahányszor csak szükséges, faj és növekedés 

függvényében, a következő helyszíneken: Győzelem tőt, Iuliu Hossu tér, Park Hotel, Corvin Mátyás 

tér, Rózsák tere, Román Hősök tere. 

- Marosvásárhely erdőalapjában végrehajtott munkálatok adminisztrálása és felügyelete, 

megközelítően 1000 hektáron.. 

- Megközelítően 1300 köbméter famennyiség adminisztrálása és erdőalapból való kitermelése, melyet 

a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő üvegházak fűtésére használtak.  

 

ÉPÍTKEZÉSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK A MELEGHÁZAK, PARKOK ÉS ZÖLDÖVEZETEK 

IGAZGATÓSÁGA (ASPZV) SZÉKHELYÉN: 

 

- egy 150 négyzetméteres ponyvatetőt készítettek a Melegházak Igazgatósága ellátásában lévő 

gépkocsik és gépek számára   

- átalakításokat végeztek a dolgozók öltözőiben: tetőcsere saját erőből, festés és bútorokkal való ellátás, 

zuhanyozók, termopán ablakok stb. 

- ablak cserék és javítások a melegházaknál, a virágtermesztőknél és a zöldségtermelőknél  

- téglafalakat emeltek a vagdalt fát (ágakat) tároló helyiségek esetében  
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 BERUHÁZÁSOK: 

➢ Öntöző-berendezés - melegházak                                       50.000 lej 

➢ Térfigyelő-rendszer - melegházak                                       30.000 lej 

➢ Fával üzemeltetett hőközpont                                           410.000 lej 

➢ Hidraulikus rendszer       43.000 lej  

➢ Légkondicionálók (8 db)                                     14.000 lej  

➢ Horizontális gáter                                         80.000 lej 

➢ Váltóáramú generátor             8.000 lej 

➢ Kapagép                                                                         14.000 lej 

➢ Műszaki kocsi        350.000 lej 

➢ Ciszterna                   350.000 lej 

 

A TEVÉKENYSÉGEK HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA : 

 

• Gázfogyasztás csökkentése: kb. 400.000 lej 

• Intézkedések a zöldségtermelés kiterjesztése érdekében a 2020-as évben  

• Az ASPZV által kezelt mezőgazdasági terület megfontolt, ésszerű használata révén a faiskola 

(műkertészet) újjászervezése, valamint egy gyümölcsös létesítése a 2020-as évben, amennyiben a 

Helyi Tanács biztosítja az ehhez szükséges pénzösszeget  

• Egy új, a díszcserjék és díszfák termesztését felölelő rendszer bevezetése a 2020-as évtől kezdődően  

• GPS-rendszerek beszerzése az ASPZV gépkocsiparkjának felügyeletére, ami az üzemanyag-

fogyasztás csökkentését, a szállítási tevékenység hatékonyságának növelését, a holtidők 

kiküszöbölését, valamint az elszámolási okiratok kitöltésének hatékonyságát szolgálja . 

• A virágkertészeti termékek és zöldségek forgalmazása 20%-kal nőtt a 2018-as évhez képest ( (82.000 

lejről 103.000 lejre) 

 

A 2020-as év során folytatódnak majd a fakivágások és koronaigazítások a programban szereplő igények 

szerint, befejezik a moduláris melegház átalakítási munkálatait, és diverzifikálják a termelést a melegházi 

zöldségek, valamint új virágfajták termesztése révén.   
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A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATKERT, ROMÁNIA LEGNAGYOBB ÁLLATKERTJE 

Az Állatkert Igazgatóságának Közszolgálata egy jogi személyiséggel nem rendelkező közszolgálat 

Marosvásárhely municípium alárendeltségében. Ezt abból a célból hozták létre, hogy a város 

polgárainak (és másoknak is) tájékoztató és nevelő jellegű, szabadidős szolgáltatásokat és 

tevékenységeket biztosítson.  

Az Állatkert 40 hektárnyi összterületű, ezen vadon élő, hazai és exotikus állatfajták láthatók. Ezek 

fenntartása két fontos célkitűzést szolgál: az állatvilág átörökítése (különösen a kipusztulással 

fenyegetett fajok esetén), valamint a látogató közönség tájékoztatása, nevelése és szórakoztatása. 

Jelen pillanatban az Állatkert 159 exotikus állatfajtával rendelkezik, 801 példányban. A 191/2002-

es számú, az állatkertekre és köz-akváriumokra vonatkozó törvény szerint az állatkert egy állandó 

egység, amely a vadon állatfajaival rendelkezik, a közönségnek való bemutatás céljából, évi 

legkevesebb 7 napos időszakban. 

Az Európa Tanács 1999. március 29-i 1999/22/CE elnevezésű direktívájának meghatározása szerint 

„az állatkertek” az összes olyan egységek, amelyek a vadon állatfajaival rendelkeznek, a közönségnek 

való bemutatás céljából, évi legkevesebb 7 napi időszakban, kivéve a cirkuszokat, a „házi kedvenc” 

állatokat árusító üzleteket, és azon egységeket, amelyeket a tagállamok felmentenek jelen direktíva 

követelményeitől azon oknál fogva, hogy nem rendelkeznek jelentős számú állatfajjal, és ez a felmentés 

nem érinti negatívan a direktíva célkitűzéseit. 
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Tekintetbe véve az európai és nemzetközi legiszláció fejlődését, az állatkert koncepciója 

lépésenként fejlődött, a biodiverzitás elvei alapján, ökoszisztémák és „lakóhelyek” létrehozása mellett, 

amelyek lehetővé tették az állatok nevelését és bemutatását természetes életterükhöz hasonló helyen.  

 

I. A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATKERT FELADATAI 

 

1. Részt vesz az olyan nevelési és kutatási tevékenységeken, amelyek hasznosak az állatfajok 

konzerválásához, valamint az állatfajok konzerválásával kapcsolatos információk cseréjén, 

továbbá a szaporodásával, visszatelepítéssel kapcsolatos témák esetén is;    

2. Elősegíti a közönség nevelését és érzékenyítését a biodiverzitás konzerválásával kapcsolatban, 

különösképp a kiállított egyedekre, valamint életterükre vonatkozóan; 

3.  Az állatokat a biológiai és konzerválási követelményeknek megfelelően tartja, mind az 

egyedek, mind pedig a létesítmények szintjén, javításokat eszközölnek, és magas színvonalú 

állattartást végeznek, megelőző programokkal a táplálkozás, valamint az orvosi ellátás terén;  

4. Biztosítja az állatok biztonságát és egészségét, beleértve az állatok szökésének megelőzését, 

hogy elkerülje a potenciális veszélyeket, valamint a külső kartevők, járványok behatolását; 

5. Megőriz egyes, az Állatkert állatgyűjteményére vonatkozó frissített információkat, a bejegyzett 

fajoknak megfelelően, valamint biztosítja az információcserét az európai szintű integrált 

rendszerek által.  

Az Állatkert Igazgatóságának legfontosabb tevékenységei a következők:  

1. Fejleszti a minőségi, állandóan fejlődő oktatás innovatív lehetőségeit (tapasztalatok révén is), 

amely a közönség rendelkezésére áll;  

2. Kielégíti a közönség kíváncsiságát az állatokra és ezek viselkedésére vonatkozó témákban; 

3. Lehetőségeket nyújt a látogatóknak, hogy tanuljanak és fejleszthessék tudásukat, valamint, hogy 

új tapasztalatokat szerezzenek, amelyek motiválják őket a természettel való kapcsolatukban, 

érdeklődésükben;  

4. Specifikus programokat dolgoz ki, amelyek promoválják és támogatják a természet iránti 

érdeklődést;  

5. Vonzó szabadidős programokat szervez a látogatók számának növelése céljából, így ösztönözve 

őket arra, hogy megértsék és óvják a természetet és a vadvilágot; 

6. Tudatosítja a látogatókban a vadvilág megóvásának és konzerválásának, valamint a meglévő 

fajok, ökoszisztémák megőrzésének fontosságát;  

7. Bemutatja a rendelkezésére álló fajoknak, amelyeknek megfelelő életfeltételeket teremt, 

beleértve a specifikus élettér megtartását, fejlesztését;  

8. Kutatást végez a fogságban tartott állatok eltartásával és megőrzésével kapcsolatos témákban;  

9. Együttműködik a más országok és nemzetközi szervezetek által képviselt állatkertekkel 

(Állatkertek és Akváriumok Európai Egyesülete stb.) az állatkollekciók összeállítása kapcsán, 

valamint a reprodukció, a cserék, a beszerzések, eladások terén, betartva az országos és 

nemzetközi szabályok előírásait;  

10. Biztosítja a rá bízott közvagyon kezelését, megóvását és ennek integritását;  
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11. Tevékenységeket szervez, amelyek a látogatók szórakozását és jó időtöltését szavatolják;  

12. Megtervezi és elvégzi a költségvetési teendőket a szükségletek függvényében;  

13. Együttműködik az országban és külföldön levő természetvédő közintézményekkel és 

tudományos intézetekkel, egyesületekkel egyaránt. 

 

II. AZ ÁLLATKERT IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL ALKALMAZOTT TEVÉKENYSÉGI 

HATÁSKÖRÖK A 2019-ES ÉVBEN 

 

Az Állatkert vezetősége a teljes 2019-es évben szavatolta a Fejlesztési Terv alkalmazását, az aktuális 

helyzet elemzéséből kiindulva, úgy a belső szervezés szemszögét, mint a nemzetközi környezetet 

figyelembe véve, az állatkertek konszolidációs törekvéseit, az állatfajok konzerválását is beleértve.  

Az Állatkert évi látogatottságának magas értéke azt igazolja, hogy a Marosvásárhelyi Állatkert, a 

Somostetővel egyetemben egy vonzó hely úgy a város polgárai, mint a Maros megyével határos megyék 

polgárai számára. Ugyanakkor, az Állatkert jelentősen hozzájárul a külföldi turisták bevonzásához, egyedi 

élményt nyújt. Az országos, közösségi és nemzetközi szintjén támasztott minimális elvárások arra 

késztették az Állatkert vezetőségét, hogy négy hatáskörre alapozott Fejlesztési Tervet dolgozzanak ki: 

ÁLLATOK – LÁTOGATÓK – NEVELÉS – GAZDASÁGOSSÁG, a fő cél az Állatkert jó hírének 

megerősítése, a jelentős és tetten érhető eredmények által, a tapasztalatok felhasználásával, a látogatók és 

a vadvilág közötti természetes kapocs kialakítása. 

     . 

III. AZ ÁLLATOK NAPI FELÜGYELETE  

Állatállományának helyes nyilvántartása érdekében a Marosvásárhelyi Állatkert specifikus működési 

eljárásokat vezetett be az állatok naponta történő felügyeletét illetően. Az Állatkerten belüli felügyelet a 

következő fő tevékenységeket foglalta magába:   

• Olyan napi tevékenységek, amelyek szükségesek az állatok megfigyelése, lakhelyeik 

takarítása, az állatok élelmezése kapcsán;  

•  Napi jelentések elkészítése, amelyek a jegyzőkönyv összeállítását jelentik minden váltás 

átadásánál;  

• Az állatok lakó/élőhelyének megfigyelése;   

• Az állatok lakó/élőhelyének, valamint a berendezések teljességének ellenőrzése; 

• A napi ellenőrzések által tapasztalt bármilyen részlet jelentése a gondozó által a felettese 

irányába;  

• Az állatok felügyelete egészségügyi és viselkedési téren.  

Ilyen elgondolás alapján szabványosított eljárásokat alkalmaztak az Állatkert személyzete körében. 

Az alkalmazottaknak naponta, a váltás végén ki kell tölteniük a jelentést egy jegyzőkönyv formájában, az 

összes észrevételeikkel. A napi jegyzőkönyvben megjelölt elemek, anélkül, hogy csupán ezekre 

korlátozódnának, a következők:   

- Az orvosi megfigyelés alatt levő állatok azonosítása;  

- Azon állatok megjelölése, amelyek a váltás ideje alatt szokatlanul viselkednek;  
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- Egy megfigyelés alatt levő állat etetésének specifikus részletei, az állatorvos által javasolt 

gyakorlatnak megfelelően  ; 

- Bármilyen elem/ részlet említése, amely az állatok lakóhelyére, a berendezésekre és 

védőelemekre vonatkozik, amelyek nem igényelnek sürgős beavatkozást;  

- Az állatok és az állatok lakhelyének azonnali ellenőrzése kedvezőtlen időjárási viszonyok 

között.  

Az összes ilyen részletet megtárgyalják és elemzik a szakmai találkozókon az Állatkert keretében 

dolgozó felelős személyek.  

  

IV.  A LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTÁNAK FELÜGYELETE    

A létesítmények állapotának felügyelete kapcsán a következőkre került sor:  

• Azon megrongálódott övezetek beazonosítása és jelentése, amelyek megkönnyítik az állatok 

szökését, illetve amelyek balesetveszélyesek az állatokra/ a látogatókra nézve  

• Azon fogyóanyagok beazonosítása és jelentése, amelyeket cserélni kell a kellemes és kényelmes 

környezet biztosításához úgy az állatok, mint a látogatók szempontját nézve.  (természet-közeli 

tárgyak és bútorzat) 

• A védőeszközök ellenőrzése és annak biztosítéka, hogy minden a paraméterek szerint működik;  

• Az állatok elosztása gondozás céljából, szempontok szerint, mint:  

- Példányszám és faj,  

- A gondozásba adott állatok külső kinézetének módosulása  

- Ezek egészségi állapota,  

- Ezen állatok jóléte, 

- A beteg állatok egészségi állapotának alakulása,  

- A tisztaság megőrzése és biztosítása azon helyiségekben, ahol felelnek ezért, anélkül 

viszont, hogy ezzel zavarnák az állatok intimitását,  (pl.: léteznek állatok, amelyek 

szeretnek ásni a talajban). A gondozóknak nem kell beavatkozniuk, hogy eltömjék a 

lyukakat, csupán akkor, ha ez az állat szökését elősegítheti.  

- A higiéniai feltételek biztosítása és megőrzése az élelem és a takarmány elkészítése 

alkalmából, valamint a diéták betartása  

- A fertőtlenítő, rovar- és rágcsálóirtó tevékenységen való részvétel  

 

V. AZ ÁLLATOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

  

Az állatkert állatállománya életminőségének javítása az intézmény vezetőinek jelentős tevékenysége 

volt, amely specifikus tevékenységeket is érintett.  

A Fejlesztési Terv részeként, az ÁLLATOKRA vonatkozó tevékenységi terület kapcsán az Állatkert 

vezetősége a következő tevékenységeket vette figyelembe:  

- az állatok lakhelyeinek karbantartása, javítása és megfelelővé tétele 

- az állatok szükségleteinek megfelelő szakmai – adminisztratív feltételek biztosítása, 

- a megfelelő élelem biztosítása 
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- az egészségi és biztonsági intézkedések biztosítása. Ehhez kapcsolódik, hogy egy privát állatorvosi 

rendelővel kötöttek szolgáltatási szerződést.  

 

 

VI. AZ ÁLLATOK LAKÓHELYEINEK KARBANTARTÁSI, JAVÍTÁSI ÉS IGAZÍTÁSI 

TEVÉKENYSÉGEI  

 

Az Állatkert személyzetének nagyon fontos, hogy a létesítményeket, épületeket és az Állatkert 

gyalogosoknak szánt utakat, ösvényeket megfelelő módon karbantartsák, hogy egy kellemes környezetet 

teremtsenek a személyzet, a látogatók és az állatok számára.  

Ily módon a 2019-es évben kifejtett tevékenységek hozzájárultak egy szép és rendezett állatkert 

kialakításához, ami kellemes benyomást keltett a látogatókban, akik megcsodálhatták az állatok lakóhelyeit. 

Ezek tiszták voltak, és kedvezőek az állatok fejlődésére.  

A létesítmények külsejének és belsejének gondozása az Állatkert személyzete által történik, amely 

komoly lépéseket tett arra vonatkozóan, hogy az állatok specifikus viselkedését ösztönözze, specifikus 

elemek beépítésével. Az említett személyek, csoportvezetőikkel együtt ezen elemeket kidolgozták és 

fejlesztették. Az összes épületet, struktúrát és egyéb adminisztratív övezetet tökéletes biztonságban 

tartották. Hasonlóképp, a 2019-es év folyamán tetőcserét eszközöltek a szénaraktárban, a növényevők 

istállójában, illetve a Majomházban. Ezzel egyidőben, új létesítmény készült az állatkert gyűjteményéhez 

tartozó lemúrok családjának, ezeket a látogatók a természetes életterükhöz hasonló környezetben 

csodálhatják meg. Tekintetbe véve az Állatkert jelenlegi növényzetét, elhatározták ennek időszakos 

gondozását. Hasonlóan, új növényeket is hoztak, hogy az Állatkertet szépítsék.   

A 2019-es évben a fák kivágása és korona-igazítása a zöldövezetek kezelésére vonatkozó törvényes 

előírások alapján történt. A korona-magasság növelése a száraz ágak kiküszöbölését feltételezi, a korona-

igazítás pedig segít a regenerációban és a fakorona „fiatalításában.” 

A létesítmények feljavításának jelentős szerep jutott a 2019-es évben is, az állatok szükségleteinek 

maradéktalan kielégítése érdekében, de a létesítmények pozitív kinézete okán is.  

 

VII. A MEGFELELŐ ÉLELEM BIZTOSÍTÁSA 

 

 Az Állatkert állatgyűjteményében mindegyik egyed specifikus jellemzőkkel rendelkezik az élelmet és 

az etetést illetően. Az Állatkert számára jelentős felelősséggel bír a szükséges élelem biztosítása minden 

állat részére. Az élelem beszerzése, ennek módosítása, a receptkönyv – amely a szükségletek, fiziológiai 

állapot, életkor vagy évszak függvényében változhat – folyamatos kihívást jelent a felelős személyzet 

számára.  

Az állatok étrendje hasonló a vadvilágban történő táplálkozáshoz, meg kell találni az egyensúlyt az 

éhező és a túlságosan jóllakott egyedek állapota között.  

 E tekintetben 2019-ben 2 keretegyezményt írtak alá a két marosvásárhelyi  Auchan szupermarkettel az 

élelem-ellátást illetően, ami főként zöldségekből, gyümölcsökből, felvágottakból, baromfihúsból, és más 
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élelmiszerekből áll.  Továbbá, a nyári időszakban a Maros megyei helyi termelőktől szereztünk be szénát, 

lucernát, burgonyát, tököt, kukoricát, búzát, napraforgómagot, baromfi-húst.  

Ily módon jó minőségű élelmet biztosítottak az Állatkert összes állata számára.  

 

VIII. A LÁTOGATÓK 

 

Az Állatkert vezetősége specifikus tevékenységeket fejlesztett ki és implementált, szem előtt tartva az 

állatkert imidzsét és nemzetközi hírnevét, komoly lépéseket téve az állat-kollekció gazdagítása érdekében, 

az állatok lakóterületeinek javításával és átalakításával, az állatok javát szolgáló standardok 

alkalmazásával, valamint a tudományos és nevelési programokban való részvétellel. Ezen politikák 

fejlesztése látványos eredményeket hozott a látogatók számának emelkedésében: a 2019-es évben 

257.761 látogató a 2018-as évi 243.033-hoz képest. A belépőjegyekből a 2019-es évben a bevétel 

3.235.780 lej volt, a 2018-as évben pedig 2.670.085 lej. Az Állatkert vezetősége úgy vélte, hogy stratégia 

– fejlesztésre van szükség a látogatók kiszolgálását illetően.  

A látogatási stratégia vezető elvei a következők:  

- lehetőség az állatok meglátogatására az összes látogató részére, különösképp a gyerekeknek és 

a kerekesszékbe kényszerült személyeknek   

- a rejtekhelyek/visszavonulási helyek biztosítását az állatoknak a zsúfolt napokon 

- a létesítmények helyét, irányát jelző táblák biztosítása 

- a látogatók biztonságának szavatolása  

- a szolgáltatások biztosítása a látogatók számára 

  

Mivel a látogatók egy egész napot eltölthetnek az állatkertben, több szolgáltatás (létesítmény) is a 

látogatók szükségleteit elégíti ki – ilyenek az ökológiai WC-k, a gyerekeket szállító járművek stb.   

A mosdók (vécék) száma elegendő egy teljes forgalmú nap közönségének kielégítésére is, ugyanakkor 

a fogyatékkal élők szükségleteinek is megfelelők.  

 

IX. NEVELÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 

  

A nevelés (oktatás) az állatkertek egyik fő feladata, ennek révén a látogatók tanulhatnak a természetről 

és megtanulják tisztelni azt minden formájában.  

Az Állatkert vezetősége nagy hangsúlyt fektetett a tájékoztató pannókra, amelyek az állatfajtákra és 

ezek státuszára vonatkoznak, illetve minden új példányra, amely belépett az Állatkert gyűjteményébe.  

 Az említett pannókon található információk elegendőek ahhoz, hogy egy alapismeretet biztosítsanak, 

ugyanakkor növeljék az utólagos kutatások iránti kíváncsiságot.  

A 2019-es év folyamán az Állatkerten belül – a szakavatott személyzet szervezése és vezetése folytán 

96 nevelő tevékenységre, akcióra került sor, amelyek közül a legfontosabbak:  

• A Medve Hete 

• A Medve Napja 

• A Madarak és Fák Napja 
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• A Méhek Napja 

• A Föld Napja 

• Öko kézlenyomat – verseny és kiállítás 

• Gyermeknap – Június 1. 

• Dreamnight – Álomszép éj a fogyatékkal élő személyek részére  

• Program: Látványos találkozás az állatokkal – az állatkert önkéntesei 

• Gyakorlat a Bukaresti USAMV egyetemistáival  

• Augusztus 23. – 55 évvel ezelőtt jött létre az Állatkert – fényképverseny, fényképkiállítás, Ünnepi 

Ülés, Nyitott Kapuk Napja  

• Vásárhelyi Forgatag 

• Az Állatok Napja  

• Rendszeres program a fogyatékkal élő gyerekcsoportok részére  

• Zenei előadások – a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum tanulóinak előadásában  

• Karácsony az állatkertben – állatok akcióban 

2019 őszén az Állatkert egy szakmai felkészítő programot indított alkalmazottai körében, az 

Állatkert biológusának vezetésével, aki felügyeli a tanulást/ az állatokkal kapcsolatos ismereteket/ minden 

szektorban, továbbá oktatja a látogatókkal való kommunikáció fő elemeit. Folytatódott az együttműködés 

a Milvus Egyesülettel, valamint a Vets for Wild Egyesülettel a fajok konzerválása céljából. 3 akcióban 

vettünk részt a Little Peoplee Romania Egyesülettel/rákbeteg  fiatalok/  együttműködésben, új könyvek 

(román és magyar nyelven), színezők, színes ceruzák, filctollak és játékok gyűjtésében, amelyeket a 

Marosvásárhely Municípiumi Kórház két részlegére juttattunk, ahol rákbeteg gyerekeket, fiatalokat 

kezelnek. Az Állatkert személyzetének tevékenysége a 2019-es évben 32 

újságcikkben/híradóban/adásban köszönt vissza a helyi és országos mass-mediában (Zi de zi, Népújság, 

TTM, PROTV, ANTENA 1, Erdély TV, Radio Târgu Mureș, Marosvásárhelyi Rádió). Továbbá, 

elindítottuk az állatkert alkalmazottainak népszerűsítési kampányát a Facebook közösségi oldalán, jelenleg 

231 posztolásnál tartunk. Az akció folytatódik 2020-ban is.  

 

X. VÉGSŐ SZEMPONTOK 

 

A Marosvásárhelyi Állatkert legfőbb céljai, amelyek tevékenységeik alapját képezik, az állatok számára 

megteremteni a lehető legjobb feltételeket, továbbá az állat-kollekció diverzifikálása érdekében folytatott 

specifikus tevékenységek, valamint az összes, olyan intézkedések meghozatala, implementációja, amelyek 

az állatok és a látogatók biztonságát szolgálják. 

Az Állatkert vezetősége állandó jelleggel igyekezett szavatolni a látogatók biztonságát, de ugyanakkor 

a személyzet biztonságát is, specifikus és munkaegészségügyi tevékenységek révén is. Az Állatkert által 

kezdeményezett és irányított Nevelési Programok igazolják az intézmény állandó elkötelezettségét a 

közönség tájékoztatását és tudatosítását célzó tevékenységekben, az állatok és a környezet megóvására tett 

intézkedéseken keresztül.  
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VII. LAKOSSÁGNYILVÁNTARTÁS, KÖZREND ÉS 

KÖZBIZTONSÁG 

 
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 231216 lakost jelent (2019. 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 (SPCLEP) ügyvezető igazgatója 

biztosítja a személynyilvántartását és anyakönyvezését, továbbá felügyeli azon specifikus mutatókat, amelyeket 

időszakosan elküldenek a Maros megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak;    

2. A SPCLEP ügyvezetője intézkedéseivel biztosítja a személynyilvántartó és anyakönyv-vezető 

tevékenység megszervezését és lefolyását, továbbá felügyeli azokat a specifikus mutatókat, amelyeket 

időszakosan elküldenek a DJEP-hez; 

Ebben az időszakban összeállították a specifikus dokumentációt a következőkhöz:  

- A személyazonossági iratok kibocsátásához szükséges akták benyújtásának on-line programozása  

- Javaslat egyes, a költségvetés által jóváhagyott összegek átutalására egyik költségvetési 

jogcímcsoportból egy másikba.  

- Határozattervezet a 2020-as évben alkalmazott speciális díjakra vonatkozóan  
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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. Nem jegyeztek be észrevételeket a kijelölt határidők be nem tartásával kapcsolatban. 

5. A polgárok kiszolgálása a pénztárablaknál dolgozók napi előjegyzése szerint történik, a munkaprogram 

elején, és ennek megfelelően állítják össze az ütemtervet.; 

6. 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; 

7. 365 személy vett részt kihallgatáson, akiknek kérését kedvező módon oldották meg; 

8. 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; 

9. 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. 

10. 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 2018 utolsó 

negyedévében, 2019 első negyedében, 2019 II. és III. évnegyedében 

- mobilszolgálat kiszállásának lehetősége;   

- a személyazonossági iratok érvényességi idejének ellenőrzése 

- hosszított program a választások alkalmával  
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- személyi igazolványok kibocsátása a diákok, egyetemisták számára az iskolakezdéskor  

- az UE 2016/1191 szabályzatának előírásai 

- több mint 110 megjelenés az intézmény honlapján, az írott sajtóban, rádióban, tévéadókon, 

interjúkban; 

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. Megszervezték a létrehozott és rendelkezésre álló dokumentumok szelekciós tevékenységét a 

következők által:  

- Összeült a szelekciós bizottság és kiállították a 2019. szept. 10-i, 186286 számú jegyzőkönyvet  

- Elküldték a Maros Megyei Nemzeti Archívum Osztályára a 2019. okt. 14-i, 186340 számú 

jegyzőkönyvet és a leltárt   

- A szelekciós bizottság (SJAN Maros) részlegesen jóváhagyta a 2019. nov. 25-i, SJANMS -1945 – U 

– 2019 számú archívum - válogatást   

13. Átadták a hulladékgyűjtő egység dokumentumait a Maros Megyei Nemzeti Archívum Osztályának a 

2019. dec. 18-i 187284 számú jegyzőkönyv alapján, átadás a 2019.dec.19-i folyamodvánnyal  

14. 2019. április 10-én a SCLEP szintjén elvégezték a tematikai-módszertani ellenőrzést személy-

nyilvántartási vonalon a bukaresti DEPABD osztálya által. Az ellenőrzési jelentés legfőbb 

következtetései szerint a tevékenység a törvényes előírások szerint folyik, a tevékenység 

hatékonyságának javítása érdekében egyes legiszlációs tételeket újra feldolgoztak.   

15. A 2019. március. 5–25. 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  

intézkedést foganatosítottak az Intézkedési Tervben (egyes jogszabályok cikkelyeinek újrafeldolgozása) 

Erről a DGEP Maros vállalatát határidőn belül tájékoztatták.  

16. Specifikus tevékenységeket folytattak a 2019. május 26-i esemény, Románia és az Európai Parlament 

képviselőinek megválasztása alkalmából, valamint Románia Államelnöke megválasztása érdekében: 

- Levelezés a fegyházzal, a hozzárendelt polgármesteri hivatalokkal, az Adó- és Díjbeszedési 

Osztállyal, elszállásolási helyekkel  

- A mass-media tájékoztatása  

- A munkaidő meghosszabbítása a referendumot megelőző héten  

- A terepre való kiszállás intenzitásának növelése 

- Hosszított program a választásokat megelőző időszakban, tevékenységi program 2019. május 25-én 

és 26-án, valamint 2019. november 9–10-én, valamint november 23–24-én.  

- 925 személyazonossági iratot bocsátottak ki, ebből 875 személyazonossági kártya, és 50 CIP, 2 

alkalommal szálltak ki terepre. 

17. A dokumentumok előkészítése a DJEP Maros által végzett tematikai-metodológiai ellenőrzésre 2019. aug. 

8-10. A SCPLEP-nél a 2019. május 2 és okt. 7 közötti időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzési jelentés 

megállapítása, hogy a tevékenység a törvényes előírások szerint folyik. A 2018. okt. 25-i 10440-es számú 
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Intézkedési Terv által meghagyott 4 feladatról tájékoztatták a DJEP Marost a 2019. okt. 17-i 

folyamodványban.   

 

II. TEVÉKENYSÉGEK SZEMÉLYNYILVÁNTARTÁSI 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. 

  

1. 23013 személy számára bocsátottak ki személyazonossági iratokat, ebből 21.751 személynek 

személyazonossági kártyát, 1.262 személynek pedig ideiglenes személyazonossági kártyát. 

A 18. évük betöltése után első ízben bocsátottak ki 45 személy részére személyazonossági iratokat, akik 

ezáltal törvényes okmányokhoz jutottak; 

5244 személy igényelte lakhelyének bejegyzését a személyazonossági iratába 

 2. 2756  személyt vettek nyilvántartásba, akikből:  

   -   1967-at születéskor, 

   -     567-et  az állampolgárság megszerzése/visszaszerzése okán. 

     -     188-at  külföldről Romániába való telepedése okán.  

    -      34 – más esetben 

3.Az Országos Lakosság-nyilvántartóba 2556 elhalálozást vezettek be. 

4.  253 személynek időszerűsítették az adatait az Országos Személy-nyilvántartóban, külföldi 

lakhelyének megállapítására vonatkozóan. Nem jegyeztek be a román állampolgárság 

elvesztésével/erről való lemondásról adatokat.  

5. Időszerűsítették az Országos Lakosság-nyilvántartót az alábbi adatokkal (1933 esetben)  : 

házasságok, válások számának nyilvántartásba vétele: 1426; 363 esetben válás és 144 esetben – a 

házassági iratok adatainak kijavítása nyelvhelyesség szempontjából (anyanyelven). 

6. 52 személynek időszerűsítették az adatait az Országos Személy-nyilvántartóban, külföldi 

lakhelyének megállapítására vonatkozóan  

 7. 7 kérést oldottak meg olyan személyeknek, akik megszerezték a román állampolgárságot a 

személyazonossági iratok kibocsátása által.  

 8. Annak érdekében, hogy nem szállítható személyeknek személyazonossági iratot állítsanak ki, 92, 

házhoz való kiszállást hajtottak végre, melynek során 92 személy számára állítottak ki 
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személyazonossági iratot. 

 9. Összhangban a 33/2016-os SKR, valamint a 801/2016-os KH előírásaival, az egészségügyi egységek 

kérésére 84 alkalommal szálltak ki az említett egészségügyi egységekhez, 84 esetben bocsátottak ki 

ideiglenes személyazonossági kártyát azon beutalt személyeknek, akik nem rendelkeztek 

személyazonosságival, vagy ezek határideje lejárt.  

 10. 64 esetben bocsátottak ki ideiglenes személyazonossági kártyát hajléktalan személyeknek; 

 11. Az öregotthonokban az igénylő idős személyek számára 17 kiszállást kezdeményeztek, és 184 

személy számára vezették be a személyi igazolványba a tartózkodási helyet; 

 12. 8 alkalommal szálltak ki a fegyházhoz és 99 ideiglenes személyazonossági kártyát bocsátottak ki 

a szabadságuktól megfosztott személyek részére, valamint 82 ideiglenes igazolványt bocsátottak ki a 

letartóztatottak részére; 

 13. 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 18 ilyen esetet oldottak meg.  

 14. A polgárok, kiskorúak és az intézményesített személyek számára az iratok törvényes kibocsátása 

mind az anyakönyvi, valamint személynyilvántartási vonalon havi tervszerűséggel folyt. A vizsgált 

időszakban 26 ellenőrzést végeztek a gondozó központokban, 67 személy részére bocsátottak ki személyi 

iratokat 14 évük betöltése alkalmából, az irat érvényessége lejárta vagy elvesztése okán, továbbá a személy 

más központba való elköltöztetése miatt. Az osztály nyilvántartásában 34 központ és 319 intézményesített 

gyerek, gondozott személy szerepel. 

15. 262 kérésnek tettek eleget az ideiglenes személyazonossági kártya kibocsátása kapcsán, ebből 

257-et azok részére bocsátottak ki, akiknek lakcíme külföldön, tartózkodási helye pedig Romániában 

van.  

 16. 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 679/2016-os Európai Szabályzat értelmében 3328 

személy részére. 

17. A roma etnikumú román állampolgárok törvényes iratokkal való ellátása céljából specifikus 

tevékenységek folytak (a 2015. márc. 23-i 3485843-es számú intézkedési terv szerint). A S.P.C.L.E.P-hez 

tartozó területi-közigazgatási egységektől kapott összesítéséket centralizálták, az eredményt havonta 

kommunikálták a DJEP Maros felé. Az érvényes személyazonossági iratok kibocsátásakor RNEP – 

ellenőrzéseket végeztek, így a roma etnikum tagjai országos viszonylatban személyazonossági iratokhoz 

juthattak.   

A 2019-es évben 7 személy ilyen szerepelt a nyilvántartásban: 

 -  2 új esetet azonosítottak be  

 -   2 személynek állítottak ki személyazonossági iratokat 

 -  még 7 személynek kell kiállítani személyazonossági iratokat.  
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18. A Moldvai Köztársaságból származó román állampolgárok Romániai lakhelyének megállapítására 

vonatkozó 2019.06.03-i 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. 57, moldovai származású román állampolgárnak állítottak ki személyi iratokat 

19. Ami az iskolás tanulók érvényes személyi okmányokkal való ellátását illeti, a 2019-es évben 1387 

tanuló töltötte be a 14. évét (a 26 tanegység által küldött adatok alapján az összes (38) tanegység közül). 

1282 tanuló számára bocsátottak ki személyazonossági iratokat, 105 tanulónak pedig írott meghívót küldtek 

ki.    

 A 2019-es év során 131 alkalommal bocsátottak ki személyi iratot olyan tanulók részére, akik az előző 

években betöltötték már 14. évüket, de nem kérték a személyazonossági kibocsátását a törvényes 

határidőnek megfelelően.  

20. 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 11835 személyazonossági kártyát bocsátottak ki az ezelőtt használt személyik 

érvényességének lejárta okán, 2303-at pedig első ízben, a 14. életév betöltése alkalmával, 45 esetben pedig 

a 18. életévet betöltő személyek részére adtak ki okmányokat.  

 

A SPCLEP, a közrendi szervek és helyi rendőrség közötti együttműködésnek köszönhetően, az 

elemzett időszakban befejezte a terepen végzett tevékenységeket, Személyi iratokat állított ki a 2018 II -

III- IV. negyedévében és 2019 I-III negyedévében hátralékkal rendelkező személyeknek, valamint 3954 

esetben helyszíni ellenőrzéseket tartott.  

Ezen ellenőrzések nyomán:  

- folytattuk az ellenőrzéseket a saját nyilvántartásokban, az útlevélosztály nyilvántartásaiban, az 

anyakönyvi hivatal nyilvántartásaiban, a börtönökben, 

- időszerűsítettük az Országos Lakosság-nyilvántartót, 2330 operatív említéssel, amint következik: 

- hátralékkal rendelkezők, akik külföldre távoztak; 

- hátralékkal rendelkezők, akik lakcímet váltottak; 

- letartóztatott, hátralékkal rendelkezők ; 

- hátralékkal rendelkező ismeretlen lakcímű; 

- hátralékkal rendelkező meghívott;             

- tisztázott  személyek helyzete: 1894 

-  új személyi irat kibocsátása :1201 

- CRDS – státusz megszerzése: 6 

- haláleset bevezetése: 4 

  

21. A 2019. július–november közötti időszakban specifikus tevékenységek folytak a személyi iratok 
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kibocsátása érdekében azon személyek részére, akik lejárt érvényességű személyivel rendelkeznek, illetve 

nem kérték az első ilyen okirat kibocsátását 2018. dec. 31-ig, a DEPABD/IGPR 3415383/284316/2019 

számú utasítása értelmében. A SPCLEP szintjén a tevékenység 54 személy ellenőrzésével indult. Az 

ellenőrzés nyomán:  

- folytatták az útlevél-kibocsátó osztályon, a fegyházban, az anyakönyv-vezető osztályon végzett 

ellenőrzéseket (24 személy),  

- időszerűsítették az Országos Lakosság-nyilvántartót, 52 operatív bejegyzéssel 

- tisztázták egy személy helyzetét a személyi kibocsátása  

-  

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 

 

 1. A nyilvántartásba vett igazoló iratok ellenőrzése és az adatok bejegyzése után 4401 születési 

bizonyítványt állítottak össze. Ezek közül 168 külföldön átírt házasságlevél, 652 esetben az iratokat a román 

állampolgárság elnyerése/visszaszerzése okán módosították, 3312 esetben késéssel bocsátottak ki születési 

bizonyítványt, a 30 napos törvényes határidő elteltével, 12 születési okiratot pedig az örökbefogadás okán 

bocsátottak ki. Az összes, ellenőrzésre bocsátott esetben CNP (személyszám) hozzárendelést eszközöltek. 

 2. 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.   

 

HÁZASSÁG 

3.  Az említett időszakban 822 házasságot hivatalosítottak, ebből, 226-ot magyar nyelven 

4. 259, külföldön kitöltött házasságlevelet/igazolványt írtak át  

5. A jövendő házastársak adatait bejegyezték, kitöltötték a két anyakönyvi nyilvántartást, 1081 

házasságlevelet bocsátottak ki és 259 olyan házassági okiratot írtak át, amelyet külföldön állítottak 

össze / a román állampolgárság megszerzése folyamán.  

6. A házasságkötést mind a 822 alkalommal ünnepi környezetben tartották meg, majd átnyújtották a 

házasságleveleket, a családi igazolványt.  

12.  2 esetben eskettek a fegyházban.  

 

ELHALÁLOZÁS 
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13. Igazoló dokumentumokat ellenőriztek és jegyeztek be a nyilvántartási regiszterbe, 3295 halotti 

bizonyítványt állítottak ki, 52 átírás történt. 13 esetben jegyeztek be halálesetet külföldi állampolgárokra 

vonatkozóan.  

14. 3295 iratot vezettek be az anyakönyvi nyilvántartásba (I-es és II-es Regiszter). 

15. Az anyakönyvi nyilvántartásba bevezették az elhunyt személyek adatait. 3295 halotti bizonyítványt 

állítottak ki.  

16. Hetente összeállítják az elhalálozott személyek nyilvántartását, ezeket az összegyűjtött 

személyazonossági igazolványokkal együtt a SPCLEP-hez küldik, az elhunyt utolsó lakcíme szerint. 

17. Az elhalálozottak születési/elhalálozási iratai nyomán bejegyzéseket eszközöltek.  

 

ADMINISZTRATÍV ÚTON TÖRTÉNŐ NÉVVÁLTOZTATÁS, ANYAKÖNYVI KIVONATOK 

KÉRÉSRE VALÓ KIBOCSÁTÁSA 

 

18.  34 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.  

19.  40 esetben eszközöltek javítást az anyakönyvi kivonatokban, az I-es és II-es példányok kapcsán.  

20. Az elvesztett, ellopott és tönkrement iratok helyett összeállították és kibocsátották a következő iratokat: 

- 5166 anyakönyvi igazolvány, amelyből: 

o 4241 születési bizonyítvány, ebből 458-at postán küldtek el az Anyakönyvezési 

Osztályra az igénylők lakcíméről  

o 518 házasságlevél, amelyből 65-öt postán küldtek el az Anyakönyvezési Osztályra az 

igénylők lakcíméről  

o   407 halotti bizonyítvány, amelyből 71-et postán küldtek el az Anyakönyvezési 

Osztályra az igénylők lakcíméről  

-    162 többnyelvű kivonat: 

o    113 születési bizonyítvány 

o      35 házasságlevél 

o      14 halotti bizonyítvány 

-    214 anyakönyvi igazolás (9-es melléklet) 

21.  133 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. 

22.  99 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.  

 

ELVÉGZETT BEJEGYZÉSEK 
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23. Elvégeztek: 

- 4824 operatív bejegyzést az anyakönyvi iratokban  

-   23 házassági konvenciót 

-   32 tilalmat a születési aktákban 

-     8 személyszám módosítást 

         -     5 bejegyzést a román állampolgárság visszaszerzésére vonatkozóan 

         -     5 bejegyzést a román állampolgárságról való lemondásra vonatkozóan 

24. A Bukaresti DEPABD véleményezését kérve átvettek, ellenőriztek és oldottak meg kéréseket külföldön 

megkötött házasság felbontására, illetve az ebből fakadó névváltoztatásra vonatkozóan, 36 esetben.   

25. 526, hivatalos használatú kivonatot állítottak ki és továbbítottak az illetékes intézmények kérésére, a válás 

tényének igazolására, ennek adatbázisba való bevezetésére  

26. 845 esetben állítottak ki és küldtek el hivatalos anyakönyvi iratokat illetékes intézmények kérésére.  

27.18 esetben jegyeztek be és oldottak meg a házasság felbontására 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 23013 személyazonossági iratot bocsátottak ki, amelyből 21751 személyazonossági, 1262 

pedig ideiglenes személyazonossági kártya; 

2. 2330 operatív bejegyzést eszközöltek 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.  

3. Az anyakönyv-vezetési osztály tevékenysége alatt az informatikai rendszerbe 13943 olyan okmány adatait 

vezették be, amely a házassági bizonyítvány kiállításához vezetett (4401 születési bizonyítvány, 1081 házassági 

okmány, 3295 halotti bizonyítvány, 4241 saját kérésre kibocsátott születési bizonyítvány, 518, saját kérésre 

kibocsátott házassági bizonyítvány, 407 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.) 

 

V. TEVÉKENYSÉGEK EMBERI ERŐFORRÁS VONALON  

 

1. Az Emberi Erőforrások Személyzeti Osztálya számára értékelő jelentéseket állítottak össze és aktualizálták 
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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). 

 

VI.PÉNZÜGYI, LOGISZTIKAI ÉS KÖZIGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

 

1. Összeállították a javaslatot a 2019-es költségvetésre. Véglegesítették a szerződést írószerek és 

másolópapír beszerzésére.  

2. Összeállították és átadták a beszerzési referátumokat.  

 

Projektek a 2020-as évre vonatkozóan: 

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 2019-es 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:  

 

I. FEJEZET 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSMENTJE, TÁJÉKOZTATÁS ÉS MEGELŐZÉS, A 

SAJTÓVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, TITKÁRSÁG 

  

I.1. fejezet  

Személyzet és Emberi Erőforrások  
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A Helyi Rendőrség Igazgatóságának Szerkezeti Felépítése, amelyet a 2018. nov. 29-i 339-es helyi 

tanácsi határozat által hagytak jóvá, 140 állást ír elő, ebből 128 végrehajtási és 12 vezetői állás. A 

foglalkoztatás helyzete a 2019-es év végén a következő: 

- 128 végrehajtói állásból 124-et betöltöttek, 4 állás üres; 

- 12 vezetői állásból 12 betöltve. 

 
1.1. ábra  A személyzet foglalkoztatottsága a 2019-es év folyamán 

 

         „Az alárendeltségbe tartozó személyzet szakmai felkészítését elemző jelentés”szerint a 2019-es évben 

két alkalmazott vett részt szakmai képzésen, a „közlekedésbiztonság” és „közrend” témájú felkészítőn, ezen 

ágazatok ugyanis prioritást élveznek a 155/2010-es törvény (a Helyi Rendőrség Törvénye) 18. cikkelye 

1,2,4,6 és 7-es bekezdésének megfelelően.    

          Fokozati, illetve szakmai besorolás szerinti előléptetésben volt része 13 helyi rendőrnek, 2019. 

október 1-jétől kezdődően.  

 Az irodafőnökök által kitöltött jelentések nyomán – egyes szolgálati feladatok alatt felmerült 

hiányosságok kapcsán – 3 helyi rendőrt „írásos figyelmeztetésben”, 1-et „írásos megrovásban”, 1-et pedig 

5%-os fizetésmegvonásban részesítettek, 1 helyi rendőrt elbocsátottak a közhivatali funkcióból. 

 

I.2. fejezet 

Tájékoztató és megelőző tevékenységek 

           A Helyi Rendőrség Igazgatósága által folytatott tájékoztatási és megelőzési tevékenysége az említett 

időszakban lényegében 11, a közönséget tájékoztató kampányban öltött testet, mint: „Járulj hozzá gépkocsid 

biztonságához!”, „A megelőzés Hete,”„Rombold le az érdektelenség falát!”, „Biztosíts magad számára egy 

szép napot!”, „Az alkohol és a dohányzás által nem leszel fontosabb,”„Adj neki szabadságot!”, „Ne fizesd a 

kizsákmányolását!”, „A Bűnmegelőzés Hete”, „Tájékozódj otthon!”, „Biztonság a világban!”, „Minden 

étkezés egy jótett!”, „Semmi sem indokolja az erőszakot”, „Ajándékozz családodnak nyugodt ünnepeket!”   
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Továbbá, a Helyi Rendőrség Igazgatósága saját, megelőző és tájékoztató akciókat kezdeményezett, 

amelyek közül relevánsak voltak a következők: az Európa Gimnázium tanulóinak (I–IV. osztály)  tartott 

előadás, amelyet a „112-es” Integrált Sürgősségi Diszpécserszolgálat székhelyén tartottak, valamint a 

Bernády György Gimnáziumban (VI–VII. osztály), specialistáinkkal együtt, továbbá a nyári táborban lévő 

diákoknak szánt tájékoztató előadás, a Dacia Gimnáziumban.       

 

I.3. fejezet  

Tevékenységek a mass-mediával való kapcsolattartás terén  

A 2019-es év során a Helyi Rendőrség Igazgatósága ismertette tevékenységét a helyi román sajtóban – 18 

újságcikkben  –  és a magyar sajtóban is – 4 újságcikkben – sajtóközlemények, valamint „média-anyagok” 

formájában. A cél az volt hogy a közvéleménynek bemutassák azon eseményeket és akciókat, amelyekben 

a Helyi Rendőrség alkalmazottai részt vettek. 

           Az intézmény népszerűsítése érdekében a Facebook -  https://www.facebook.com/pltgm hivatalos 

oldalára sajtóközleményeket, rögzített televíziós műsorokat, valamint képeket és adatokat helyeztek el a 

helyi rendőrökről a polgárok hatékony tájékoztatása érdekében, a város területén lezajlott eseményekkel 

kapcsolatban. Ezeket  282.083-an tekinteték meg egy év leforgása alatt.    

 

I.4. fejezet 

Titkárság 

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.  

 

  

II. FEJEZET 

A KÖZREND-FENNTARTÓ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 
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 A Közrend-fenntartó osztály legfőbb célkitűzése a 2019-as évre vonatkozóan a polgárok 

biztonságának szavatolása, az antiszociális cselekedetek megelőzése és kiszorítása volt a rendőri jelenlét és 

autoritás révén. A rendőrség szolgálatának legfőbb céljai teljesítése érdekében a Helyi Rendőrség 

Igazgatóságának alkalmazottai a közösség szükségleteit figyelembe véve igyekeztek a gondokat operatívan 

megoldani.  

  

II.1. fejezet  

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, 10 gyalogos – és intervenciós 

mobilcsapattal, valamint 10 övezeti vezetővel, a következőképp:  

- 8 – 12 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 2019. május 1 -  október 15 közötti időszakban pedig 

működött a a Maros Sport-és szabadidőközpontban felállított, 11. övezeti állomás. A nyári szezonban a 

létszámot két őrjárattal kiegészítették a Somostető övezetében, ezek legfontosabb feladata a közrend és a 

csend fenntartása, továbbá a gépkocsikból való lopások megakadályozása, megelőzése, a forgalom 

folyamatosságának elősegítése, a turisták elirányítása a parkolóhelyek felé, az ATV-k és terepmotorok 

közlekedésének megakadályozása az erdőben és a szabadidős övezetben, továbbá a törvényszegők 

szankcionálása.  

                                 Küldetésben a Maros Sport- és Szabadidőközpontban 
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      Egy személy feltartóztatása és igazoltatása                    Szabálytalan parkolások 

 

Különös figyelmet szenteltek a Hidegvölgy és a Belvedere lakónegyedeknek, ahol a rendszeres 

mobil- és gyalogőrjáratoknak köszönhetően jelentős mértékben csökkenteni sikerült az antiszociális 

tevékenységeket, a törvény – és szabálysértőket megbírságolták. Ilyen szabálysértések voltak például:  „az 

állatok szabadban, felügyelet nélkül hagyása”, „a hulladéktárolókban való keresgélés”, „ növényi 

hulladékok és bontásból visszamaradt törmelékek önkényes tárolása” stb., valamint a faanyag lopása a 

lakónegyedek melletti szomszédos erdőövezetből, amely a város tulajdonát képezi.    

Az állatvontatású járművekkel való közlekedés terén pozitív eredményeket értek el a város 

bejáratainál hetente megszervezett akcióknak köszönhetően. Ennek ellenére, voltak olyan 

szekértulajdonosok is, rendszerint romák, a Hidegvölgy, A Domb és Remeteszeg utcákból, akik más 

útvonalakat is használtak a városvezetés által megengedettnél. Ezeket figyelmesen felügyelték, és 

esetenként szankcionálták.                             
 

   

       Faanyag-lopás                                      Szekeres a forgalomban 
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A Közrendfenntartó osztály alkalmazottai tevékenyen részt vettek a  

„Marosvásárhely önkormányzatának közterületén található zöldövezetek és önfizetős parkolási zónák 

működtetésére és karbantartására vonatkozó közszolgáltatás Szabályzata” előírásainak alkalmazásában, 

ami  14.200 feljegyzés megírásában és 1331 szabálysértési jegyzőkönyv összeállításában öltött testet, az 

összeg 194.790 lej. 

A mobil- és gyalogos őrjáratok rendszeresen segítséget nyújtottak a Gazdátlan ebek kezelésének 

osztálya, illetve a Sintérszolgálat számára, akik 68, a polgárok számára veszélyt jelentő ebet fogtak el és 

helyeztek el. A részleg alkalmazottai hasonlóan támogatták a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek 

Igazgatósága alkalmazottainak munkáját, a fák és cserjék koronaalakítási és igazítási munkálataiban. 

 16 esetben biztosították az Electrica Rt alkalmazottainak kiszállását a kockázatos övezetekbe, 

azon személyek felfedésére, akik törvénytelenül csatlakoztak az elektromos hálózatra.  

 105, az ország más területén levő Helyi Rendőrségi alkalmazott által kitöltött jegyzőkönyv 

kifüggesztéséhez járultak hozzá, azon személyekre vonatkozóan, akik a municípium területén laknak,  75 

esetben bírósági eljárást folytattak le, 70 alkalommal pedig bírósági végrehajtást is. 

          A Siletina Rt ellenőrző szervei által végzett kiszállások nyomán 39 személyt értek tetten a 

személyszállítási eszközökön, amikoris jegyek vagy bérlet nélkül utaztak. A fent említett személyeket 

bírsággal illették.   

          A közrendfenntartó szervek naponta elkísérték a Közterület-kezelő Igazgatóság felügyelőit a 

háztartási hulladékok összegyűjtésének ellenőrzésére, a lakónegyedekben való hulladéktárolók kapcsán.  

42 esetben töltöttek ki jegyzőkönyvet a bírságolás során a köztisztasági cég nevére, amely a polgármesteri 

hivatallal kötött szerződést. Ezen szankciókat a munkaprogram, valamint a szerződésben szereplő ütemterv 

be nem tartása miatt rótták ki.  

Ugyancsak figyelmünk középpontjában álló jelenség - bár csökkenőben van – a 2018-as évhez 

képest – a graffiti típusú feliratok jelenléte köz- és magánépületek falain, az átkelőkön stb. Ilyen téren 6 

személyt bírságoltak meg, a további szabálysértések elkerülése érdekében.   

 A tevékenység fontos része volt a koldulás megelőzése és visszaszorítása. Hozzávetőleg 153 

személyt értek tetten, akik koldultak, ezeket a törvényes előírások szerint megbírságolták. Ezzel egyidőben, 

jegyzőkönyv alapján adtak át elhelyezés céljából a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi 

Igazgatóságnak 70 olyan kiskorút, aki koldult a város közterületein. E kiskorúak közül egyesek családi 

agresszió nyomait viselték, ezen esetekben is meghozta a rendőrség a kellő intézkedéseket. 
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. 

Kéregető személyek 

A törvényes előírásoknak megfelelően, ebben az időszakban 7 gyanús személyt adtak át a 

Marosvásárhelyi rendőrség kompetens szakembereinek vizsgálatra és a valós tényállás megállapítása 

végett.  

 

. 

II.2. fejezet 

Szakmai teljesítmények 

2019-ben a Közrend-felügyelő osztály alkalmazottai 5450 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből 362 

figyelmeztetést, 908.857 lej összegben, 3.352, 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.  

 

II.3. fejezet 

Az intervenciós iroda tevékenysége 

A 2019-es évben az iroda alkalmazottai 2.438 jegyzőkönyvet állítottak össze, amelyből 184 figyelmeztetés volt, 

a helyi költségvetés számára beszedett összeg 290.065 lej, szemben a 2018-as évi, 57.050 lejes összeggel. 
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Szabálysértési bírságok grafikonja    A helyi költségvetéshez való hozzájárulás grafikonja 

 

 A tulajdonosoknak visszajuttatott okiratok és pénz 

Az őrjáratban végzett tevékenységük során, az iroda alkalmazottai a polgároktól pénzt és aktákat tartalmazó 

pénztárcákat találtak vagy kaptak bizonyos személyektől, amelyeket visszaszolgáltattak jogos 

tulajdonosaiknak, jegyzőkönyv alapján.           

         

 

 Az iroda alkalmazottai más tevékenységekben is szerepet vállaltak, mint például a következők: 

az alacsony hőmérsékletű hónapokban (és nem csak) azonosították a hajléktalan személyeket, ennek során 

30 személyt az Éjjeli Szociális Központba internáltak; az Electrica Rt. alkalmazottait 35 alkalommal 

kísérték el ellenőrzéseikre azon személyek azonosítása céljából, akik törvénytelen módon csatlakoztak az 

elektromos hálózatra; a Locativ Rt. felügyelőit 4 alkalommal kísérték el akcióik során egyes ingatlanok 

adminisztrációja kapcsán, amikoris ezen lakásokat visszaélés-szerűen foglalták el bizonyos személyek, 

továbbá a rosszul fizető, bérlakásban lakó személyeket ; 165 alkalommal tettek nyilvánossá más, az ország 

Helyi Rendőrségének alkalmazottai által kitöltött jegyzőkönyveket a város területén lakó szabálysértőkre 

vonatkozóan; 117 eljárást  teljesítettek a bűnüldöző szervek és a bíróság által kiadott iratok nyomán, 
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továbbá  165-öt a végrehajtó hatóságok által kiadottak nyomán; 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. 

Mivel néhányszor előfordult, hogy az elhelyezési központban nem volt elegendő hely, egyeseket közülük 

nyilvántartásba vettek és az adatbázisba bevezettek felügyelet céljából, majd átadták őket szüleiknek 

jegyzőkönyv alapján. 12 szülőt megbírságoltak, mivel nem ügyelte fel a kiskorút.  

 

               

Kéregető személyek 

 

A 2019-es év folyamán, 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.  

 

 

II.4. fejezet 

 A Közlekedésbiztonsági iroda tevékenysége  

Az említett időszakban a Közlekedésbiztonsági Iroda különös figyelmet szentelt a tiltó- és korlátozó 

közlekedési táblák tiszteletben nem tartására, a Kinizsi Pál, Fűzfa utcában, a Pandúrok sétányán, az Erdély, 

Dózsa György, Ifjúság, Bőség,  Sarló, Torda, Fogaras, Enyedi utcában, az 1918, December 1, úton (a 

Kertész utca és Transilvania Bank felé vezető járda szakasza), Kis Sziget,  1848-as lakónegyed (a Gheorghe 

Șincai Technológiai Középiskola mögött), Bogáti, Jövő, Harmónia utcákban. Ennek során 72 esetben 

figyelmeztettek és 42 esetben szabálysértési bírságot szabtak ki. 

A közlekedési szabályokat megszegők szabálysértéseinek megállapítása folytán  (szabálytalan 

állomásozás, parkolás, tiltott helyekre való behajtás, gyalogátjárók, kerékpárosok stb.) intézkedtek, 3414 

szabálysértési bírságot szabtak ki, amelyből 540-ot  figyelmeztetéssel.  

Naponta monitorizálták a Városháza utcát, a központi övezetet és a Maros Megyei Kórházat, tekintettel a 

fogyatékos személyek parkolóhelyeire, 55 gépkocsivezetőt megbírságoltak, 22 személy pedig 

figyelmeztetésben részesült.  
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         A Közlekedésbiztonsági Iroda alkalmazottai 102 alkalommal biztosították a terepet az áldozatokkal 

és utcai károkkal végződött balesetek során, őrizték a helyet, és intézkedtek a nyomok konzerválása, 

valamint az elkövetők azonosítása érdekében, ugyanakkor segítséget nyújtottak a forgalom folyamatosságát 

szavatolva operatív csoportjukkal, amely a Marosvásárhely Municípiumi Rendőrség keretében működik.   

   

Továbbá, 4 alkalommal tartottak megelőző – nevelő tevékenységet a kerékpárosok és gyalogosok 

fegyelmezésére, akik áthágják a közlekedési szabályokat, 26 ismertető-tájékoztató lapot osztottak ki, 12 

alkalommal szóbelileg figyelmeztettek, 44 alkalommal pedig bírságot róttak ki.   

 

 

 

Az óvodások és iskolások körében bekövetkező balesetek megelőzése érdekében biztosították az 

alkalmazottak jelenlétét a tanegységeknél (Szász Adalbert Sportlíceum, Constantin Brâncuși Technológiai 

Középiskola, Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium, Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, Európa 

Gimnázium, Dacia Gimnázium), egy autós csapattal, napi őrjáratokkal, különösen a tanórákra való be- és 

kilépésre való tekintettel.   

72 folyamodványt nyújtottak be a Közterület –kezelő Igazgatóságra, amelyből 42-őt az egyes köz – és 

magántulajdonban lévő javak tönkretételével végződött közúti balesetek kapcsán (villanyoszlopok, 

jelzőtáblák, fémkerítések a gyalogosok védelmére, díszfák és díszcserjék, virágládák, demarkációs 

oszlopok, PVC- irányjelző pannók stb.)  

Város-és területrendezési vonalon, a Közterület-kezelő Igazgatóságnak intézkedéseket javasoltak a 

baleset-megelőzés terén (enyhe kiemelkedéseket az útkereszteződések előtt, a Predeal utcai mintára.) 

Jelezték az Almafa, Gyümölcsfa utcákban, valamint 9 szomszédos utcában a közúti táblák hiányát, és 373 

olyan közúti tábla helyettesítését, amely nem felel meg az érvényben levő szabványoknak.  Kérték az 

egyirányú forgalom bevezetését az Argeș utcában, valamint a Rózsa utcában, a Csillagköz és Beszterce 

utcákban egyes hiányzó forgalmi táblának a felszerelését, ezekben az egyirányúságot mind mostanában 

vezették be. Hasonlóképp, igényelték a cikk-cakkos vonal eltörlését a taxisoknál, és a cikk-cakkos fehér 

vonal folytatását a Rózsák terén levő buszmegállóban. (a Kultúrpalota övezete).   
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Egy határozattervezetet nyújtottak be a Közterület-kezelő Igazgatóságra, a 3,5 tonnánál nagyobb 

tömegű és az 5,15 méternél nagyobb hosszúságú járművek önkényes állomásozásának megtiltására 

vonatkozóan.  

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 3 esetben bűncselekmény elkövetését is 

megállapították, az elkövetőket pedig átadták Marosvásárhely Municípium Rendőrségének a vizsgálatok 

folytatása végett. 

 A rendőrök 142, építőanyagokat szállító gépkocsivezetők tulajdonában levő szabad átjárási 

engedélyt ellenőriztek, és végig követték ezek útvonalait, a pontos időt és dátumot, amelyekre ezen iratokat 

kibocsátották. 66 nagy kapacitású gépkocsi tulajdonosát megbírságolták szabálysértés miatt.  

 

 

 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 225, gazdátlanul álló, elhagyott gépkocsit találtak, 196 esetben 

helyeztek el felszólítást ezek szélvédőire. 3 gépkocsit elszállítottak. 100 esetben a szóban forgó járművek 

tulajdonosai eleget tettek a figyelmeztetésnek, és elköltöztették gépkocsijukat a közterületről, további 96 

autó számára még folyamatban van az eljárás.   

Vasárnapi napokon a Somostetőn, az ócskapiacon, a Spotcsarnoknál, a Víkenden, a Sziget utcában 

felügyelték és folyamatosabbá, gördülékenyebbé tették a gépkocsi- és gyalogosforgalmat.  

  

II.5. fejezet 

A Célpontok őrzését és értékek szállítását felügyelő részleg tevékenysége  
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 2019-ben, a részleg alkalmazottai 2510 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 225 szabálysértési bírságot róttak ki.   

III.FEJEZET A DISZPÉCSERSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE. TERÜLET-

MEGFIGYELÉS 

 

              III.1. fejezet 

 Lakónegyed-felelősök 

A fent említett időszakban, a helyi tanács által kidolgozott normatíváknak megfelelően összesen 708 

alkalommal szabtak ki bírságot, ezek közül 99-et figyelmeztetéssel, amelynek összege 11.500 lej volt. 

 

 

  

Küldetések a közrend és a béke biztosítása érdekében 

 

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. 

Napi járőrözési tevékenységük mellett, az osztály alkalmazottai 17 tömegrendezvényen vettek részt 

(kulturális események, előadások, tüntetések, vallási jellegűek, megemlékezések stb.) (az időskorúak 

megünneplése, a nyári szezon megnyitása, a korcsolyapálya díszkivilágítása, a nyugdíjasok szilvesztere 

stb.) 

A 155/2010-es törvény 11. cikkelye a) betűje előírásának megfelelően, a D.S.T. iroda alkalmazottai 

1.814 figyelmeztetést nyújtottak át 14 évüket betöltött fiataloknak, illetve azoknak, akik nem cseréltek 

idejében személyazonossági iratot, hogy jelentkezzenek a Marosvásárhelyi S.P.C.L.E.P. iroda székhelyén. 

Az övezeti vezetők igyekeztek megoldani 70, a polgárok felől érkezett írásos panaszt. Továbbá, 357 

jegyzőkönyvet állítottak össze.  
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III.2. fejezet 

Az ügyeletes tiszt tevékenysége 

2019 folyamán 13.266 telefonos bejelentést jegyeztek fel a polgárok részéről, a  112-es Integrált 

Diszpécserszolgálat felé, szemben a 2018-as, 12.009 telefonos bejelentéssel. 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, 609 alkalommal vették figyelembe az alkalmazottak szabadidőben tett jelzéseit, 

bejelentéseit. Ezen tevékenységek mellett a szolgálatos tisztek különféle esetekben biztosították a rendet 

különféle rendezvényeken.  

                       Az intézmény székhelyén fogadott telefonos bejelentések 

Azon személyeket, akik a Helyi Rendőrség Igazgatóságán jelentkeztek a munkaidő befejezte után, 

útbaigazították és konzultáltak velük a problémájuk megoldása érdekében. Az intézménybe való belépést 

a nyitvatartási időnek megfelelően, a törvényt szigorúan betartva biztosították. Megemlítjük, hogy a 

szolgálatos tisztek váltásakor a rá bízott eszközök átadása-átvétele problémák nélkül ment végbe.  

  

III.3. fejezet 

A 112-es Integrált Diszpécserszolgálat 

A diszpécserszolgálat keretén belül dolgozó alkalmazottak 2.627 alkalommal kaptak telefonos 

bejelentést, ezeket a feladatokat a terepen dolgozó alkalmazottak között osztották el.  A közterületen 

felszerelt térfigyelő videokamerák által készített felvételek jelentős szereppel bírtak 1.575 esemény 

elbírálásában, mint: szabálytalan parkolások, bejáratok eltorlaszolása, koldulás közterületen, áldozatokkal 

és anyagi károkkal végződött közúti balesetek, közjavak megrongálása stb.  

 

III.4. fejezet 

A rendőrség saját diszpécserszolgálata 

Az említett időszakban a diszpécserszolgálat alkalmazottai 6.726 személy, illetve 8.184 gépkocsi kapcsán 

végeztek ellenőrzéseket.  Az említett ellenőrzések során megállapították, hogy 26 személy esetén lejárt a 

személyazonossági érvényessége. Az ellenőrzött gépkocsik teljes számához képest, 267-nek érvénytelen 

volt a forgalmi engedélye.  
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A Rendőrség saját diszpécser-szolgálata tevékenységének köszönhetően, a közlekedésbiztonsági, 

intervenciós és rendvédelmi struktúráit 1.781 esemény (a 2018-as év 1223 esetéhez képest), közúti 

balesetek, szabálytalan parkolások, utcai rongálás és koldulási esetek kapcsán irányították különböző 

helyszínekre.  

12 esetben adtak át a térfigyelő kamerák által felvett képeket a Marosvásárhelyi Rendőrségnek vagy a 

személyes jellegű információk kezelőinek, az elkövetett cselekmények bizonyítékául. 

 

IV. AZ  ÉPÍTKEZÉSI FEGYELMET, UTCAI HIRDETŐTÁBLÁKAT, 

TOVÁBBÁ A KERESKEDELMET ÉS KÖRNYEZETVÉDELMET 

FELÜGYELŐ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 

 

  Az említett időszakban 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.   

 

IV.1. fejezet 

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, 5.457 alkalommal végeztek ellenőrzéseket az utcákon, 

sugárutakon, a város területén lévő különböző építőtelepeken.  67 esetben bukkantak olyan cégekre, 

amelyek nem rendelkeztek építkezési engedéllyel, ezért ugyanannyi alkalommal szabtak ki bírságot 

107.000 lej összegben. amiből jelen pillanatig 23.500 lejt fizettek ki. 

 
A Helyi rendőrség munkatársa ellenőrzés közben     

  

 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. Az 

ellenőrzések során 32 ilyen helyet azonosítottak be, ahova gazdasági szereplők vagy magánszemélyek 
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helyeztek el hirdetéseket. 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. 24 ilyen esetet észleltek, és ugyancsak 24 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 14 esetben bukkantak olyan esetekre, ahol törvénysértés történt, ugyanis ezek nem 

rendelkeztek építkezési engedéllyel, az ingatlanok tulajdonosai, vagy a lakótársulások részéről. . Az érintett 

személyeket felszólították, hogy szerezzék be az építkezési engedélyt, és azok esetén, akik ennek nem tettek 

eleget, 10 alkalommal bírságoltak. A bírságok összértéke 28.000 lej volt. 

 

 

Hőszigetelési munkálat Építkezési engedély nélkül  

A közterületen való munkálatok engedélyezési és kivitelezési normáinak (a 2/2014-es HTH alapján) 

megszegését igyekeztek felfedni, egy fényképes dokumentumanyag készült a terepen létező valós 

helyzetről. Ezzel együtt, egy részletes jelentést nyújtottak be a városvezetésnek és a Közterület-kezelő 

Igazgatóságnak a meghozandó intézkedések érdekében.  

Ezek szerint: 16 esetben nem tartották be az engedélyezés feltételeit, ezért 16 jegyzőkönyvet 

állítottak össze szabálysértés miatt, a bírságok összege 27.800 lej volt. A közterülethez tartozó felületet 

kezdeti állapotába kellett visszaállítani.    A BDCAS irodájának alkalmazottai biztosították a közrendet 17 

kulturális- és sportrendezvényen, és 421 alkalommal oldottak meg kéréseket a polgároktól és a 

közintézményektől kapott bejelentés alapján.  

 

IV.2. fejezet  

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 
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végett, akik a hulladékot más helyen tárolják, mint az erre kijelöltek. Ezen akciók során 158 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 21.800 lej volt, 

ebből mostanig 4.925 lejt sikerült begyűjteni. A szakfelügyelők 73 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.       

       Továbbá, a szóban forgó alkalmazottak 6 alkalommal vállaltak közrend – fenntartó feladatokat 

nagyobb események során. 

         Nem utolsósorban, szólnunk kell az alkalmazottak higienizáló akcióiról a Hidegvölgyben, vagy a 

tavaszi és a nyári nagytakarítás felügyeletéről, a járdákon, gyalogutakon, parkokban történő hó- és 

jégeltakarítás kapcsán való tájékoztatásról. Figyelmük kiterjedt azon természetes és jogi személyekre, akik 

építkezési munkákból származó hulladékot tároltak a szeméttároló szomszédságában. Feladatokat 

teljesítettek más vonalon is, az ADP felügyelőit elkísérték bizonyos munkafeladataik elvégzésekor.    

 

IV.3. fejezet 

Kereskedelmi ellenőrzési tevékenység  

Az iroda alkalmazottai 1.315 ellenőrzést végeztek, ezek során 184 alkalommal szabtak ki 

pénzbírságot. Ezek teljes összege 214.662,35 lej volt, amiből jelen pillanatig 57.725,18 lejt sikerült 

behajtani. 

 

 

 

A kiszabott bírságokból, illetve a begyűjtött adósságokból (területadó, véleményezési díj, engedély-

kibocsátási díj, hátralékok) származó összeg – a terepen, gazdasági ügynökök által végzett ellenőrzések 

folytán - 251.682,06 lej volt. Az iroda tevékenységének elemzése során megállapítható, hogy a 2019-es év 
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folyamán terepmunka, az alkalmazottak professzionális hozzáállása tartósan növekvő eredményekhez 

vezetett, a megvizsgált gazdasági szereplők, (0,5%), a bírságok (27%) és a bevételek (36%) arányát 

tekintve. A bírságok kifizetése jelentősen nőtt a gazdasági szereplők felelősségének tudatosítása folytán. 

 

V.FEJEZET 

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. 

 

V.1. fejezet 

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 700 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 420  tájékoztatást 

(felszólítást) küldtek ki az eljárási iratok közlése céljából; 

 - hozzávetőleg 100 folyamodványt állítottak össze a harmadik fél irányába, illetve a petíciókra való 

válaszok kapcsán;  

 - 252 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; 

- információkat kértek/szolgáltattak az ország törvényszékei mellett működő Cégjegyzéki Irodák felé, 

mintegy 800 esetben. 

 A 2019-es 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 145 esetet tárgyaltak, amelyeket részben megoldottak, és 

nagy többségében a Helyi Rendőrség Igazgatósága javára ítéltek meg.  

 Az állampolgárok által jelzett gondok megoldása végett a jogi osztály egyik alkalmazottja hetente 

tartott jogi asszisztenciát. 

 Hasonlóképpen, a 2019-es 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 145 esetet tárgyaltak.  

 Ami a közösség érdekében folytatott tevékenységeket illeti, megjegyezzük, hogy 150 iratcsomót 

jegyeztek be büntetőjogi mandátumok kapcsán, ebből 50-et megoldottak a 2019-es év végére. Kiemeljük, 
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hogy a közösség érdekében végzett munkára vonatkozó büntetőjogi mandátumot a Maros Megyei 

Törvényszék melletti Pártfogó Felügyelettel való együttműködésben életbe léptetni. 

 Érdemes megemlíteni a tényt, hogy 100 polgári megbízatást erősített meg, amelyeket főként a 

Marosvásárhelyi Bíróság Végrehajtó Irodája közölt, de más törvényszékek is részt vettek.    

  Az iroda káderei időszakosan tájékoztatták az alkalmazottakat a viselkedési támpontokat, az 

alapvető feltételeket és jogi részleteket a törvényesség betartásának kapcsán a jegyzőkönyvek kitöltését 

illetően, valamint a konkrét helyzetekben meghozandó intézkedésekre vonatkozóan, a bűnözés 

csökkentésére létrehozott mechanizmusok hatékonyabbá tétele érdekében.  

  

V.2. fejezet 

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 16 gépkocsival van ellátva, amelyből 15 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, valamint 4 független 

videokamerával, amelyeket 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.   

 

A gépkocsipark felvonulása és az intézmény bemutatkozása – „2019. október 25.” és ,,2019. 

december 1.” 
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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, folytatódott a specifikus felszerelések biztosítása az intézmény alkalmazottai 

számára, valamint az üzemanyag – értékjegyek  biztosítása a gépkocsipark részére.  

 

V.3. fejezet 

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 – 9.681, ebből – 8.668 pénzbírság, 993 pedig írásos figyelmeztetés; 

- végrehajtás céljából kiállított jegyzőkönyvek -  5.328; 

- kifizetni való összeg – 2.205.981 lej. 

 

 Jegyzőkönyv-kimutatás a normatív jogi kategóriák szerint 

 

VI.FEJEZET MAROSVÁSÁRHELY HELYI RENDŐRSÉGÉNEK ÖNKÉNTESEI 

 

 A 2019-es év végén az intézményünk keretén belül dolgozó önkéntes személyek száma 8 volt, 

ők különféle nemzetiségűek és a legkülönbözőbb társadalmi csoportokból kerültek ki. Az önkéntesek 

közösségi szellemről tettek tanúbizonyságot, ahogyan részt vettek a rendőrség mellett a közrend és a csend 

fenntartásában 61 eseményen és akción Marosvásárhely municípium területén. Legrelevánsabbak voltak 

a Maros Sport- és Szabadidő-komplexumban, valamint az Ócskapiacon való segédkezésük, de egyes 

specifikus események alkalmával is, mint a „Marosvásárhelyi Napok”, az „Őszi szimfóniák” vagy a „Téli 

ünnepek.”  

2667

3057

508

267
203

2414

348

Jegyzőkönyv-összesítő

HCL 197/2007 OUG 195/2002 HCL 20/2008

HCL 200/2019 Legea 61/1991 HCL 231/2017

Alte situații
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A Helyi rendőrség önkéntesei küldetésben 

     

    A tájékoztató és megelőzési kampány elindításakor intézményünket segítette az összes önkéntes, 

szórólapokat osztogatva a város lakónegyedeiben. 

VII.FEJEZET PARTNERSÉGI, SPORT- ÉS SZOCIALIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

 

     A 2019-es 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.  
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A Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztályának tevékenysége a 2019-es év folyamán  

Specifikus nyári, illetve téli időszaknak megfelelő megelőző tevékenységek  

 

 

   

- A 2018.11.02-i 65133/1005-ös számú, 2016.11.01–2017.03.15. közötti periódusra vonatkozó 

intézkedési tervbe foglalt, a 2018-2019-es hideg évszakot illető feladatok megvalósítása a Sürgősségi 

Helyzetek Önkéntes Osztálya előírásainak megfelelően (2018. nov. 15–2019. márc.15. között); 

- A 2019.03.14-ei 17215/308-as számú, 2019.03.18–2019.04.30. közötti periódusra vonatkozó 

árvízvédelmi tevékenységi terv összeállítása és megvalósítása a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya 

előírásainak megfelelően; 

 - A 2019.06.25-ei 340418/693-as 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 2019. július 1–augusztus 31. közötti időszakra 

vonatkozóan  a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya előírásainak megfelelően;  

- A 2019.11.15-i 69245/1085-ös számú tevékenységi terv a 2019–2020 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 2019.11.15–2020.03.15. közötti időszakra); a közintézményekre és 

gazdasági szereplőkre háruló feladatok közlése, valamint a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztályának 

tevékenységi tervében szereplő feladatok elvégzése. 

  

                  Köztájékoztatási tevékenységek 

 

   Az 5535/103 számú 2019.01.28-i, a köztájékoztatásra vonatkozó grafikon értelmében a következő 

tevékenységekre került sor: 

- a 2019-es évben a város területén megelőzés és a sürgősségi esetek kezelése céljából informatív – 

felvilágosító anyagokat osztottak szét 41 lakótársulás kötelékébe tartozó 2161 lakrész között (központi 

övezet és 1989. December 22. lakónegyed), valamint 1906 egyéni háztartás részére az 1989. Dec. 22. 

negyed, a Somostető, Remeteszeg, a Kishegyszőlő és a Budai Nagy Antal övezetek között. – az áprilisban 

a marosvásárhelyi egyházi intézmények számára kiosztott szóróanyagok tartalmazták azon specifikus 

védelmi intézkedéseket, amelyek a tűzesetek megelőzését célozzák vallásos rendezvényeken,nagy számú 

tömeg esetén;   

- kiosztottak és feldolgoztak minden tanintézetben – óvodában, iskolában, gimnáziumban, középiskolában 

– 71 mappát, amely oktató – nevelő anyagokat tartalmazott a sürgősségi esetekről – szórólapok, reklámok 

– 136 „megelőző” poszter, szóróanyagok – 670 db.   

- összeállították és közölték Marosvásárhely municípium honlapján a lakosság számára fontos tudnivalókat 

a sürgősségi esetekkel kapcsolatban. 
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Ellenőrző tevékenységek a tűzvédelem és polgári védelem vonalán 

 

- A 2019. jan. 18-i 3809/68-as, köztájékoztatásra vonatkozó grafikon szerint a 2019. 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 2019. május 6-i  28663/487-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 2019. május 6-i, 28663/487-es, köztájékoztatásra vonatkozó grafikon szerint, a 2019. szeptember 25–

december 19. közötti időszakban, Marosvásárhely Helyi Tanácsának alárendeltségébe tartozó összes 

tanintézetében ellenőrzést tartottak a tűzvédelem és polgári védelem kapcsán. 28 óvodát és 14 

gimnáziumot, 16 líceumot és kollégiumot ellenőriztek, 38 ellenőrzési bejegyzést eszközöltek, amelyekben 

utasításokat adtak a hiányosságok kijavítására és ezeknek határidőt szabtak.   A 2019. szeptember 25–

december 19. időszakban az egyetem előtti oktatásban folyó megelőző tevékenységekre vonatkozó jelentést 

az 1-es. Melléklet mutatja be.  Arra vonatkozóan, hogy az észlelt hiányosságokat hogyan pótolják, a 

Sürgősségi Esetek Önkéntes Osztálya 11 esetben kapott tájékoztatást a tanintézmények vezetősége részéről.  

 

Operatív iratok összeállítása és aktualizálása 

 

- A Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya köztájékoztatási grafikonjának összeállítása a 2019-es évre 

vonatkozóan; 

- a rizikótípusok szerint osztályozott közintézmények és gazdasági vállalatok 2019-es ellenőrzési 

ütemtervének elkészítése;  

- a Marosvásárhely Municípium alárendeltségébe tartozó létesítmények ellenőrzésére vonatkozó 2019-es 

ütemterv elkészítése;  

- a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya éves felkészülési ütemtervének kidolgozása;  

- a város 2019-re 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 2019-es 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 2019-es évre;  

- a város adatlapjának aktualizálása;  

mailto:primaria@tirgumures.ro


MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS              POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2019 

173 
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, kapcsolat: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

- 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 radioaktív anyagokkal való tevékenységek számbavétele, aktualizálása;  

- 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 Helyi Tanács árvizek, fagyok és véletlenszerű szennyezések (folyóvizek) elleni Védelmi Tervének 

aktualizálása Marosvásárhely municípium területén előforduló sürgősségi esetekre vonatkozóan; 

- a kisajátítható javak helyzetének, valamint a gazdasági-katonai monográfiának összeállítását a 2019-es 

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 dokumentumok aktualizálása tűzvédelmi vonalon 

- A rádió- és televíziós adókkal való Együttműködési Protokoll aláírása sürgősségi esetekre vonatkozóan;  

- 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 Helyi Tanácsa szervezési és működési felépítésére, feladataira és 

ellátottságára vonatkozó Szabályzat revideálása, amennyiben ezt  sürgősségi esetek szükségessé teszik;   

- Marosvásárhely municípium Evakuálási Tervének frissítése sürgősségi esetek okán;  

- A Tematikai Felkészítés és Grafikon összeállítása sürgősségi esetekre a 2020-as évre, a Polgármester 

Szakapparátusának, valamint a közszolgálatok alkalmazottai számára.  

 

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: 2019. április 11-én, május 28-án, október 17-én és 

november 26-án; 

- Marosvásárhely municípium kockázatelemzési és lefedési tervének kidolgozása és 10 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; e terv továbbítása a 
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városvezetésnek, illetve a Sürgősségi Esetek Helyi Bizottsága elnökének, Dorin Florea polgármester úrnak. 

13 dokumentáció ellenőrzése, 11 dokumentáció jóváhagyásra bocsátása; 

- 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; 

- Részvétel a 2019. március 8-i együttműködési gyakorlaton, amely erőkkel és eszközökkel zajlott, „Egy 

tűzeset okozta sürgősségi helyzet kezelése egy ipari létesítménynél” elnevezésű témában, az Azomures 

vállalat FOTO platformján;  

- Részvétel a 2019. július 25-i együttműködési gyakorlaton, amely erőkkel és eszközökkel zajlott, „Egy, a 

létesítmény területén történt súlyos baleset okozta sürgősségi helyzet kezelése és a Külső Sürgősségi Terv 

tesztelése” elnevezésű témában, az Azomures Rt. területén.  

- Részvétel a 2019. okt. 24-i együttműködési gyakorlaton, amely erőkkel és eszközökkel zajlott, „Egy 

gazdasági szolgáltatónál, vegyi anyagok helytelenhasználata miatt létrejött sürgősségi helyzet 

kezelése”elnevezésű témában, az Aquaserv Rt-nél.  

- 7 alkalommal válaszoltak a polgárok által benyújtott petíciókra  

 

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; 

Ezen tevékenység folytán, a 2019. január 1-–december 31 közötti időszakban 41 telefonos bejelentés 

érkezett az intervenciósokhoz, a meghibásodások kijavítása kapcsán; 

- 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 – 2019. január 9., 2019. 

február 6., 2019. március 6., 2019. április 3., 2019. július 10., 2019. augusztus 7., 2019. szeptember 4., 

2019. október 2., 2019. nov. 6., 2019. dec.4. -  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, a 2019. július 17–28. közötti időszakban; 

- Specifikus helyzetek aktualizálása az óvóhelyen való elhelyezkedésre vonatkozóan  

- A 2019. február 1–június 30. közötti időszakban terepmunka során ellenőriztek 46 óvóhelyet, amelyet 

lakosok foglalnak el. Hasonlóképp, a 2019. július 1–november 25. közötti időszakban 40, a Locativ Rt 

adminisztrálásában álló óvóhelyet vizsgáltak meg. 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. Írásban nyújtottak be kéréseket 
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egyes hiányosságok kijavítása érdekében úgy a Locatív Rt, mint a lakótársulások felé, amelyek kezelésében 

állnak az óvóhelyekkel ellátott tömbházak. 

              

Tevékenységek tűzvédelmi vonalon 

 

-  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; 

- Ellenőrzés és tanácsadás az intervenciós tervekre vonatkozóan tűz esetében a város hatáskörébe tartozó 

létesítményeket illetően  

- A tűzoltó palackok és tűzcsapok ellenőrzése szeptember hónap folyamán a Marosvásárhelyi Polgármesteri 

Hivatal székházában. 

 

               

Anyagi és pénzügyi források biztosítása 

 

- a 2019. ápr. 23-i 95-ös HTH alapján összeállították a referátumokat a tevékenységhez szükséges anyagi 

javak és szolgáltatások megvásárlására, a 2019-as évet illetően, ezeket centralizálták és átküldték a 

Gazdasági Igazgatóságra, hogy belefoglalják Marosvásárhely Municípium Éves Közbeszerzési Tervébe.  

- a 2019-es évre jóváhagyott közbeszerzési iratok átküldése a szakszolgálatok részére: M1-es besorolású 

könnyű haszonjármű ; számítógépes rendszerek alkatrész- ellátása; számítógépes rendszerek ellátása 

fogyóanyaggal (toner, tinta); irodabútorok; takarítóeszközök, üzemanyag.  

-    Befejeződött a beszerzési eljárás és megkötötték a 2018. dec. 7-i 293-as számú szolgáltatási szerződést, 

amely tárgyát képezik „a Marosvásárhely municípium lakosságát tájékoztató-, figyelmeztető- és riadóztató 

rendszer összetevői.” – e szerződést az AXATEL SERVICE Kft.-vel kötötték, 2019 februárjában, 83241 

lej összegben (a HÉÁ-t is beleértve) – megvásárolták és működésbe állították a következőket:  

1. Elektronikus tájékoztató – riasztó központ GSM mobiltelefonos felszereléssel, internet, rádió VHF/UHF 

és hozzárendelt telefonos rendszer – 1 db.  A városi irányító központba;     

2.Szoftver-licenc a tájékoztató-riasztó központ számára – 1db. A városi irányító központba;     

3. Elektromos sziréna központosító interfészekkel internet /intranet által, hozzárendelt telefonos rendszer, 

GSM mobiltelefónia, rádióadó VHF/UHF– 5 db a következő helyszíneken lévő elektromos szirénákhoz: 

Grand Hotel, Paring utca 4. szám, Kárpátok sétánya 43. szám, Jeddi út 68. szám és Romulus Guga utca 2. 

szám.   

- 2019 februárjában elkészült a dokumentáció és megkötötték a 2019. febr. 9-i módosító záradékot az 

RDS-RCS ROMÁNIÁ-val már létező szerződéshez, az elektronikus kommunikációs (internetes) 

szolgáltatásokra vonatkozóan, az elektronikus tájékoztató-riasztó központ és a központosító interfészek 

működésbe állítása érdekében, amelyet a 2018. dec. 7-i 293. számú szerződés alapján vásároltak meg.    

- Hasonlóképp, befejeződött a beszerzési eljárás a közszolgálatoknál dolgozók egyéni védőfelszereléseinek 

beszerzéséért – 2019 februárjában, a szolgáltatási szerződés megkötésével  
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- Vásároltak egy UPS áramforrást - 1200VA/600W -  az elektromos tájékoztató-riasztó központhoz, 

amely a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Szolgálata ellátásába került  

- A Költségvetési terv és a 2020-as évre vonatkozó referátumok összeállítása és benyújtása a Gazdasági 

Igazgatóságnak; 

- Az osztály ellátásában (Marosvásárhely Municípium Helyi Bizottsága Sürgősségi Esetekre) levő 

intervenciós eszközök, a technika és az anyagok helyes kezelése és optimális feltételek közötti tárolása  

                 

   A belső /menedzselési ellenőrzési rendszer implementációs tevékenysége 

 

- A 2019-es év februárjában kidolgozták és továbbították a menedzselési ellenőrzési rendszer 

implementációs tevékenységére vonatkozó önértékelő kérdőívet a 2018. dec. 31-es állapotokat vizsgálva  

       - A 2019. nov. 15–dec. 15. közötti időszakban 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.     

 

JELENTÉS MAROSVÁSÁRHELY MUNICÍPIUM EGYETEM ELŐTTI 

TANINTÉZMÉNYEIBEN FOLYTATOTT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEKRŐL A 2019. 

SZEPTEMBER 25. ÉS DECEMBER 19. KÖZÖTTI IDŐSZAKOT ILLETŐEN   

 

Összhangban az utólag módosított és kiegészített 307/2006-os tűzvédelmi  törvénnyel, valamint a 

481/2004-es, utólag módosított és kiegészített, a polgári védelemre vonatkozó törvénnyel, továbbá a 

160/2007-es O.M.A.I. rendelkezéseivel, a Sürgősségi Esetek Önkéntes Osztálya a 2019. ápr. 19-i 

28663/487-es számú grafikon szerint ellenőrzést tartott a 2019. szeptember 25–december 19. közötti 

időszakban a Marosvásárhely municípium Helyi Tanácsának alárendeltségébe tartozó  óvodákban, az 

általános iskolákban és a középiskolákban.   28 óvodát, 14 gimnáziumot, 16 középiskolát és kollégiumot 

vizsgáltak meg. 38 ellenőrzési bejegyzés született, amelyekben intézkedéseket sürgetnek a hiányosságok 

pótlására, illetve a határidők betartására. A 2019. szept.25–dec. 19. közötti időszakban tartott ellenőrzés 

következtetései a Marosvásárhely municípium Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó tanintézetek 

esetében a következők:  

 

SZERVEZÉS 

  

- Nem szerezték meg a tűzvédelmi engedélyt: az Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium részére – tetőtér-

beépítés;  a 15-ös, hosszított programmal működő Óvoda -  bővítési munkák; Alexandru Ioan Cuza 

Gimnázium – A épület, Szász Adalbert Sportlíceum – bővítés, megszegték a  307/2006-os törvény 19. 

cikkelye c) betűjének előírásait; 

- Nem állították össze/aktualizálták a tűzvédelemmel kapcsolatos iratokat/engedélyeket a következők: 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Református Kollégium, Traian Vuia Technológiai Líceum, Al. Papiu 

Ilarian Nemzeti Kollégium, Pedagógiai Nemzeti Kollégium, Electromaros Technológiai Líceum, Liviu  

Rebreanu Gimnázium, 7-es számú Gimnázium (A és B épületszárny), Friedrich Schiller Gimnázium, 
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George Coşbuc Gimnázium, Nicolae Bălcescu Gimnázium, Mihai Viteazul Gimnázium,  11-es, 

hosszított programban működő Óvoda, megszegvén a 307/2006-os törvény 19. cikkelyének a) pontját; 

- Nem teljes / aktualizálni kell az Beavatkozási Tervet tűzesetekre vonatkozóan a következők esetén:  

Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium, Művészeti Líceum – II - bentlakás, Gheorghe Şincai 

Technológiai Líceum, Transilvania Gazdasági Kollégium, Dacia Gimnázium  (A és B épülettest), 

Alexandru Ioan Cuza Gimnázium, Nicolae Bălcescu Gimnázium, Bernády György Gimnázium, George 

Coşbuc Gimnázium, a Napsugár és Stefánia óvodák, itt a 307/2006-os törvény 19. cikkelyének j) betűjét 

szegték meg. Nem aktualizálták/revideálták a  LÉTESÍTMÉNYEK ADATLAPJAIT a következő 

intézményeknél  : Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum, 

Művészeti Líceum, Aurel Perşu Technológiai Líceum, Református Kollégium-a Forradalom utca 8. 

szám alatti épület , Gheorghe Şincai Technológiai Líceum, Ion Vlasiu Technológiai Líceum, Constantin 

Brâncuşi Technológiai Líceum, Traian Vuia Technológiai Líceum, Transilvania Gazdasági Kollégium, 

Gh. Marinescu Elméleti Líceum, Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium, Bernády György Gimnázium, 

Stefánia Óvoda (hosszított programmal működő), megszegvén az O.M.AI. 163 /2007-es törvény 18. 

cikkelyének b) betűjét. 

- Hiányzott a riadóztató vészcsengő (tűzesetre) a következőknél:Traian Săvulescu Mezőgazdasági 

Kollégium, Egyesülés Nemzeti Kollégium , Aurel Persu Technológiai Líceum,  itt az O.M.A.I. 163/2007-

es 5. cikkének i) betűjét szegték meg.  

 - A sürgősségi helyzetek okán használandó Kiürítési Tervet nem véglegesítették a következők 

(hiányos és revideálni kell): Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Avram Iancu Technológiai Líceum, 

Református Kollégium, Művészeti Líceum, Egyesülés Nemzeti Kollégium, Ion Vlasiu Technológiai 

Líceum, Constantin Brâncuşi Technológiai Líceum, Aurel Persu Technológiai Líceum, Gheorghe Şincai 

Technológiai Líceum, Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum, Transilvania Gazdasági Kollégium, Gh. 

Marinescu Elméleti Líceum, Traian Vuia Technológiai Líceum, Szász Adalbert Sportlíceum, Al. Papiu 

Ilarian Nemzeti Kollégium, Pedagógiai Kollégium, Európa Gimnázium, Mihai Viteazul Gimnázium, Dacia 

Gimnázium (A és B épülettest), Romulus Guga Gimnázium, Serafim Duicu Gimnázium, Liviu Rebreanu 

Gimnázium, 7-es számú Gimnázium, Bernády György Gimnázium, George Coşbuc Gimnázium, Friedrich 

Schiller Gimnázium, Nicolae Bălcescu Gimnázium, Alexandru Ioan Cuza Gimnázium,  Tudor 

Vladimirescu Gimnázium, a hosszított programmal működő óvodák – Stefánia, A Csodálatos Liget, a 6-os 

számú óvoda, A Gyerekek Világa, az Arlechino, Fecske , Szentjánosbogár, Méhecske, a hosszított 

programmal működő 15-ös és 16-os óvoda, ezzel az  O.M.A.I. 1184/2006 19. cikkelyének a) betűje sérül.  

 

1. FELKÉSZÍTÉS A SÜRGŐSSÉGI HELYZETEK TÉMÁJÁBAN  

- a felkészítés a sürgősségi helyzetekkel kapcsolatos témákban hiányosságokat mutat a következő 

tanintézetekben: Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum , Transilvania Gazdasági Kollégium, 

Pedagógiai Nemzeti  Kollégium,     Avram Iancu Technológiai Líceum,  Gh. Marinescu Elméleti Líceum, 

Ion Vlasiu Technológiai Líceum, Gheorghe Şincai Technológiai Líceum, Aurel Persu Technológiai 

Líceum, Electromureş Technológiai Líceum, Református Kollégium, Művészeti Középiskola,  Liviu 

Rebreanu Gimnázium, Friedrich Schiller Gimnázium, a hosszított programmal működő 6-os, 15-ös, 16-os  
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óvodák , Manpel, valamint a Ház a Meséből Óvodák nem tartják be az OMAI 712/2005 előírásait, az  OMAI 

786/2005 módosításaival és kiegészítéseivel együtt. 

 

3. MŰSZAKI GONDOK 

 - Nem tettek eleget az elektromos hálózatok biztonságos működési feltételeinek biztosításához (be 

nem kalibrált biztosítékok, felfüggesztett, improvizált égők, rögzítés nélküli konnektorok, védősapka 

nélküli csatlakozók) a következő tanintézeteknél: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Avram Iancu 

Technológiai Líceum, Református Kollégium, Művészeti Líceum, Egyesülés Nemzeti Kollégium, Ion 

Vlasiu Technológiai Líceum, Aurel Persu Technológiai Líceum, Gheorghe Şincai Technológiai Líceum,, 

Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium, Transilvania Gazdasági Kollégium, Gh. Marinescu Elméleti 

Líceum, Traian Vuia Technológiai Líceum, Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium, Pedagógiai Kollégium, 

Szász Adalbert Sportlíceum, Electromaros Technológiai Líceum, 7-es számú Gimnázium, Mihai Viteazul 

Gimnázium, a hosszított programmal működő óvodák, A Gyermekkor Paradicsoma, Szentjánosbogár, 

Méhecske, Manpel, A Gyemekek Világa, Stefánia, a 6-os, 11-es, 15-ös és 16-os számú óvodák, valamint a 

következő gimnáziumok:  Európa, Tudor Vladimirescu, M. Viteazul, Bernády György, Dacia (A és B 

épülettest), L. Rebreanu, Nicolae Bălcescu ( A ,B és C épülettest), Al. I. Cuza, Friedrich Schiller. 

A hiányosságok kiküszöbölésére irányuló törekvésüket jelezvén, a következő tanintézmények küldtek 

tájékoztatót 2019. dec. 30-ig:  

 Gimnáziumok: Tudor Vladimirescu, Al. I. Cuza, Mihai Viteazul, 7-es számú Gimnázium A és B 

épülettest,  Európa, Pedagógiai Kollégium, Szász Adalbert Sportlíceum, Dacia Gimnázium, George Coşbuc 

Gimnázium, Romulus Guga Gimnázium - továbbá  7 óvoda: Arlechino – hosszított programmal, A 

Gyerekek Világa, Manpel, 6-os, 15-ös és 16-os számú óvodák.   

 

                  Köztájékoztatási tevékenységek 

 

Összhangban a 481/2004-es, a polgári védelemre vonatkozó, újraközölt törvénnyel, valamint a 

307/2006-os tűzvédelmi törvénnyel, továbbá a 160/2007-es (OMAI) törvénnyel, a 2018. jan. 29-i 5199-es 

Tájékoztató ütemtervvel, a 2019. szeptember 25–december 19. közötti időszakban tájékoztató 

tevékenységekre került sor sürgősségi helyzetek témájában az egyetem előtti oktatási intézményekben a 

város területén oktató-nevelő ismertetőanyagok kiosztása révén.  Ez alkalommal 65 mappát adtak át, 

amelyek viselkedési szabályokat ismertettek, valamint megelőzési tanácsokat (poszterek) – 130 db, 

szórólapok, reklámok – összesen 650 db.   
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VIII. A KÖZÖSSÉG ÉRTÉKEI 
 

Premier 2019-ben – Marosvásárhely adott otthont a Triatlon Multisport Európa-bajnokságnak 

 

MAROSVÁSÁRHELY LEGNAGYOBB SPORTESEMÉNYE 

Triatlon Multisport Európa-bajnokság 2019 

 

 

8 nap verseny, több mint 1700 versenyző 40 országból, 6 Európa-bajnokság – a Marosvásárhely és 

Maros megye által valaha rendezett legnagyobb sportesemény. Az éremtáblázaton Románia a 6. helyen 

végzett, Nagy-Britannia, Olaszország, Németország, Spanyolország és Magyarország mögött, 

megelőzve Franciaország küldöttségét. 

A megszervezett próbák: 

- Cross Triatlon Európa-bajnokság – elit, ifjúsági, paratriatlonista, amatőr sportolóknak szánt 

verseny, nagyon technikás MTB útvonal és nagy szintkülönbségű futóterep, amelynek a Maros 

Sport és Szabadidőközpont és a Somostető adott otthont; 

- Duatlon Sprint Európa-bajnokság (5 km – 20 km – 2,5 km) – elit és ifjúsági sportolóknak szánt 

verseny, kerékpározás és szaladás Marosvásárhely belvárosában; 
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- Cross Duatlon Európa-bajnokság – futóterep és MTB gyorsasági útvonal elit, ifjúsági és amatőr 

sportolók számára Szovátán a Medve-tónál; 

- Duatlon Standard Európa-bajnokság (10 km – 40 km – 5 km) – kizárólag amatőröknek szánt verseny 

a Transilvania Motor Ringen; 

- Aquathlon Európa-bajnpkság – elit, ifjúsági és amatőr sportolóknak szánt verseny a Maros Sport és 

Szabadidőközpontban; 

- Középtávú triatlon Európa-bajnokság – elit és amatőr sportolóknak szánt verseny, a Bözödi tónál, 

Erdőszentgyörgyön; 

- Aquabike Európa-bajnokság – amatőröknek szánt verseny, a Bözödi tónál, Erdőszentgyörgyön. 

Hatalmas sportesemény, versenyzők, akik tűzpróbákon és sérüléseken mentek keresztül, de végül 

jutalomban részesülnek erőfeszítéseikért és több mint elégedettek azzal, amit városunkban tapasztaltak – 

példaértékű szervezés, barátságos emberek, gyönyörű táj és sok jókedv! Ugyanakkor a nehéz próbák mellett 

a versenyzők megtekinthették Marosvásárhely néhány történelmi jellegzetességét, a Hóhér házát, Európa 

utolsó boszorkányát, a vasszüzet és nem utolsósorban Drakula-földet és Segesvárt, ahol lejegyezték Vlad 

Ţepeş áthaladását. Idén a Triatlon Multisport Európa-bajnokságot Spanyolországban szervezik. 

 

Egyéb sporttevékenységek: 

SPORT 

A sporttevékenység 2019-ben 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. Electromaros – 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.  

Különböző sportstruktúrákkal közösen sporttevékenységekre került sor, amelyek közül megemlítjük:  
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➢ a Marosvásárhelyi Napok keretében megszervezett sportesemények (19 verseny, 

megmérettetés és bemutató); 

➢ Super Rally autóverseny megszervezése 

➢ labdarúgó Harmónia Kupa megszervezése 

➢ Multisport Európa-bajnokság sportfesztivál megszervezése Marosvásárhelyen  

 

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. 

 

 

TÖBB MINT 600 GYEREK VETT RÉSZT AZ „ÚSZÁS ALAPJAI” TANFOLYAMON 2019-

BEN 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a Városi Sportklubbal közösen támogatott „Úszás 

alapjai” programhoz 2019 folyamán további 600 gyerek csatlakozott, akik a tanfolyam 3 hónapja alatt 

ingyenesen tanultak úszni a Maros Sport- és Szabadidő-központban – Víkenden található fedett 

medencében. A program 2018-ban indult, országos szinten egyedülálló és az összes résztvevő fél 

elismerését bírja. A programra 2020-ban is jelentkezhetnek az 5 és 10 év közötti diákok. 

Az „Úszás alapjai” INGYENES programra kiválasztott edzők gazdag szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek az alapképzési programok terén, a csoportokat pedig legfennebb tíz gyermek alkotja. 

 
 

Június 14-én és 15-én tartották a Super Rally 2019 második fordulóját  
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Mihai Leu: „Marosvásárhely nagy érdeklődést mutat a motoros sportok iránt.” 

  Adrenalin és látványosság versenyautókkal Marosvásárhelyen. Június 14-én és 15-én került sor a 

Mihai Leu és az AMC Racing által Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával közösen szervezett Super 

Rally 2019 országos bajnokság második fordulójára. Versenyautókkal a rajtvonalnál és versenyzőkkel, akik 

felkészültek, hogy megküzdjenek a város főterén kialakított útvonal nehézségeivel, a verseny sok kihívást 

tartogatott. „Örömmel jövünk Marosvásárhelyre, annál is inkább, mivel megnövekedett érdeklődést 

tapasztaltunk a motorsportok iránt. Tavaly is nagyszámú közönségünk volt, a térségben más versenyek is 

zajlanak, különleges pályát is kialakítottak, úgyhogy idén is számítunk a helybeliek részvételére. A Super 

Rally versenyek sajátossága, hogy a versenypályát a városok központi övezetében alakítják ki, ez 

különböztet meg egyéb motoros versenyektől. Várjuk a sportág rajongóit az eseményre” – fogalmazott 

Mihai Leu. A sajtótájékoztatón jelen volt a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior is, aki elmondta: 

„Örülünk a hétvégi vendégeinknek, minden támogatást megadunk azért, hogy a rendezvény magas 

színvonalú legyen, annál is inkább, mivel az effajta rendezvények lassanként hagyománnyá válnak a 

városban. Minden résztvevőnek sikert kívánunk és győzzön a legjobb!” 

A Super Rally Marosvásárhely programja 

  Péntek, június 14. 

o   20:00 óra – Hivatalos csapatbemutató a Várban 

  Szombat, június 15. 

o  08:30 óra – Terepszemle 

o  09:15 óra – 1. felvonás – Selejtezők 

o  14:30 óra – 2. felvonás – Döntő 

o  18:30 óra – Díjátadó ünnepség a Rózsák terén felállított Szervízparkban 

A Super Rally 2019 elnevezésű eseményt Mihai Leu és az AMC Racing szervezi, powered by Superbet 

együttműködésben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal. 
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IX. KULTÚRA ÉS MAROSVÁSÁRHELY 

NÉPSZERŰSÍTÉSE BELFÖLDÖN ÉS KÜLFÖLDÖN 
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Kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek osztálya 

 

  

1. KULTÚRA         

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 

Sheila Bonnick&Band, Jakab Csaba és Gențiana fellépésével. A különleges művészi színvonalú 

rendezvény rendkívül nagyszámú közönséget vonzott, az előadóterem szűknek bizonyult az érdeklődők 

számára. . 

➢ A május 1-5. közötti időszakban a Maros Szabadidőközpont és a Somostető szezonynyitó 

rendezvényeire került sor. Fellépett a Jukebox és a Voltaj. 

➢ A XXIV. Marosvásárhelyi Napokat a 2019. május 13-19. 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 

➢ 2019 június 1-jén gyerekeknek szánt rendezvényeket szerveztek a Somostetőn a Junior Party Club 

együttes részvételével. 

➢ Június 16-17-én ünnepséget szerveztek Pünkösd alkalmából a meggyesfalvi, Tudor, Unirii/Egyesülés 

negyedbeli ortodox templomokban és a Tudor negyedbeli görög-katolikus templomban. Ezeken a 

rendezvényeken fellépett Paula Seling, Marius Ciprian Pop, Sebastian Stan. 

➢ Május 31. – június 9. között a Together on Top Egyesülettel közösen a harmadik alkalommal 

megszervezett Virginia Zeani Fesztiválra került sor. 

➢ Szeptember 13-14-én Marosvásárhelyen harmadik alkalommal tartottak Rockfesztivált a Maris Fest 

Egyesülettel együttműködésben, a legjobb romániai együttesek fellépésével.  

➢ Október 26-án szervezték meg a marosvásárhelyi Várban az Au fost odată în Cenaclu... (Volt egyszer 

egy írói társaság...) elnevezésű rendezvényt, a Flacăra-körben feltűnt művészek részvételével. 

➢ Az október 4-6. közötti időszakban került sor a Borfesztiválra. A rendezvényre a szponzoroknak 

köszönhetően kerülhetett sor, a helyi költségvetésben ugyanis nem szerepelt rendezvényekre 
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elkülönített pénzkeret. A Ligetben felállított színpadon folklór- és könnyűzenei előadásokat tartottak, a 

műfajok rangos személyiségeinek részvételével. 

➢ December 1-jén ünnepséget tartottak a Győzelem téren, Ovidiu Homorodean, Cristian Fodor, Ciprian 

Roman, Mihaela și Ciprian Istrate és Aurel Tămaș művészek fellépésével.    

➢ A téli ünnepek időszakában tematikus rendezvényeket szerveztek a Rózsák terén, ahol ünnepélyes 

keretek között felkapcsolták a város díszvilágítását és megnyitották a marosvásárhelyi korcsolyapályát. 

Továbbá karácsonyi- és kolinda-koncerteket szerveztek a december 7-28. közötti időszakban, 

amelyeken belföldi és helybéli előadóművészek, valamint a marosvásárhelyi egyházközségek kórusai 

léptek fel az idén a Színház terén megtartott rendezvénysorozaton.  

➢ A 2019-2020-as Szilvesztert az egymást követő 21. évben tartották meg a Győzelem téren, a 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a városközpontban a hivatal székhelye melletti színpadon DJ-

előadással jelentkezett.   

➢ A 2019-es év folyamán több rendezvényre került sor marosvásárhelyi egyesületekkel és 

alapítványokkal közösen, amelyek közül megemlítjük a Vibe Fest-et, 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 pályázatot szerveztek, amely során 30 egyesület, alapítvány, kulturális 

intézmény 42 projektje és az oktatási intézmények 39 projektje nyert támogatást. Így támogatást nyertek 

a városban szervezett rangos kulturális tevékenységek 

 

2. EGYHÁZAK 

Az elmúlt évekhez hasonlóan támogatásban részesültek a templomok felújítási/építési 

munkálatai.  

Együttműködés alakult ki az egyházak képviselőivel a Marosvásárhelyi Napok és a Téli 

ünnepek keretében szervezett rendezvényeken.  

 

                    A városháza díjazza a hűséget! Aranylakodalom 2019  

 

 Szerdán, 2019. május 15-én, a Család napja alkalmával, a Mihai Eminescu Kulturális Központban 

35 nyugdíjas házaspár ünnepelt az Aranylakodalmon. Fél évszázadnyi együttélést és megértést ünnepeltek 

a közkedvelt Corina Chiriac és Cătălin Crișan könnyűzene-énekesek rendkívüli előadásával, akik 

szórakoztatták és gratuláltak a jelenlevőknek. 

 „Az 50 éves házasság után ünnepelt Aranylakodalom a szeretetet, az optimizmust és a jólétet 

jelképezi, amelyet ma este minden jelenlevő bebizonyított, és fél évszázad óta nap mint nap bizonyít nekünk. 

A helyhatóságnak ez a gesztusa lehet, hogy eltörpül az esemény jelentőségéhez képest, de korlátlan 

tiszteletet jelent e párok iránt. Kívánunk nekik sok egészséget és megköszönjük nekik a civil társadalmi 

hozzájárulásukat, amit az évek során tettek” – mondta a város polgármestere, dr. Dorin Florea. 
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Egy emlékoklevél, egy csokor virág és sok öröm voltak azok az elemek, amelyek fűszerezték a nap 

jelentőségét, amely emlékezetes marad a jelenlevők számára.  

 

 
 

 

Négy testvérváros küldöttsége vett részt a 23. Marosvásárhelyi Napokon 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város, a 23. Marosvásárhelyi Napok alkalmával fogadta a 

testvérvárosok képviselőit. Több magyarországi és a kisinyovi küldöttség találkozott ünnepi keretek 

között a Várbeli Házasságkötő teremben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal képviselőivel és helyi 

tanácsosokkal. 
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A magyarországi Kecskemét alpolgármestere, dr. Mák Kornél úgy fogalmazott, hogy a két 

település testvérkapcsolatának első hivatalos lépései szintén május 16-án történtek, húsz évvel ezelőtt, a 

városok közötti együttműködés mindez idő alatt gyümölcsöző maradt. A két város iskolái között 

tapasztalatcserékre került sor és létrejött egy baráti kör is, amelynek köszönhetően kulturális és 

sportprojektek születtek a települések javára. 

A Marosvásárhelyi Napok 2019-es kiadásán részt vet még Baja, Zalaegerszeg és Kisinyov 

küldöttsége.  
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Kedves marosvásárhelyiek,  

Ebben a Tevékenységi beszámolóban 2019 legfontosabb megvalósításait szerettem volna bemutatni 

önöknek, a végrehajtó testület igazgatóságai és osztályai szerint. Azt kívánom, hogy 2020-ban tudjuk befejezni 

az önkormányzat napirendjén szereplő projekteket és biztosítom önöket arról, hogy mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy fenntartsuk a lakossággal szembeni nyitott kapcsolatot. 

 

Tisztelettel,  

Dr. Dorin Florea 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 
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