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DR. DORIN FLOREA, MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE  

2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

 

 

  Marosvásárhely Megyei Jogú Város fő feladata továbbra is azon projektek 

felkarolása, melyek révén fontos gazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi központtá 

alakítható a város. A 2015-ös év a véglegesítések éve volt, a legtöbb európai alapú 

projektet sikerült befejezni, amelyből mindenkinek csak nyernivalója származott. 

Folytatódnak az új város megteremtésére irányuló projektek, még vannak gyakorlatba 

ültetés alatt álló projektek, mások az idén kezdődnek el. Ugyanakkor, figyelembe véve 

a 2012–2020-as partneri egyezményt, egy sor, regionális érdekeltségű projektet 

dolgoztak ki, amelyek alapját szolgálják az európai alapok lehívásának, amely alapokat 

Marosvásárhely fejlesztésére fordítanak.   

Figyelembe véve azokat a szabályokat, amelyek alapul szolgáltak a vissza nem 

térítendő alapok odaítélésekor, a finanszírozási programok pályázatnyertesi 

kritériumainak függvényében, a fő célkitűzés volt a Menedzsmenthatóság által igényelt 

dokumentáció összeállítása az alábbiakat illetően: finanszírozási kérés kidolgozása új, 

vissza nem térítendő alapok lehívására; felértékelés alatt álló projektek jóváhagyása 

finanszírozási szerződések aláírása céljából; fizetési kritériumok jóváhagyása és 

folyósítás a folyamatban lévő projektek esetében.  

Következtetésképpen elmondható, hogy Marosvásárhely azon városok 

élvonalában áll, amelyeknek a legtöbb európai alapot sikerült lehívniuk. 14, a 

Környezeti POR és POS által finanszírozott projektet sikerült gyakorlatba ültetni, 

amelyeknek finanszírozási szerződése a 2010–2015-ös évek szintjén elérte a 71,3 millió 

eurót. A 2015-ös évben öt, 20,6 millió euró összértékű projektet sikerült véglegesíteni.  

A Központi Régió szintjén a 2015-ös évet megelőző időszakban el nem költött és 

le nem szerződött európai alapokból Marosvásárhely Municípium a Regionális 

Operációs program révén kilenc, összesen 85,5 millió lej értékű finanszírozási kérést 

nyújtott be a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez tömbház-felújításra, 

iskolák tetőtér-beépítésére és az úthálózat felújítására. Egyes projektek jelenleg 

kivitelezés alatt állnak, például: tömbházak hőfelújítása – I, V, VI, VII. szakasz; a 

Somostető szabadidőközpont korszerűsítése és újrarendezése; összekötő út létrehozása 

a Jeddi út és a Maros Megyei Sürgősségi Kórház között; a Művészeti Líceum 

bentlakásának tetőtér-beépítése és felújítása – 148.481 euró; a 30 hektáros zagytározó 

felújítása – 30.776.553 euró.  

Megítélésem szerint a polgármesteri hivatal jó együttműködésben áll a városszéli 

övezetekkel, valamint a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, projekteket 

dolgozunk ki együtt, kezdeményezéseink egyetlen célja a vásárhelyi közösség 

támogatása és fenntartása.  

Nem beszélhetünk az övezet közép- és hosszú távú gazdasági fejlesztéséről 

anélkül, hogy ne említsük Marosvásárhely Stratégiáját (2016–2021), amelynek célja 

Marosvásárhelynek az elszigeteltségből való kiemelése a megyeszékhely körül erős 

közúti infrastruktúra létesítésével, a városnak a gyorsvasút-vonalhoz való csatolásával, 

a Marosvásárhelyi Repülőtér hatékonnyá tételével, ugyanakkor az oktatási környezet 

fellendítésével művészetek és mesterségek iskolája, valamint vegyes egyetemi 
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konzorcium alapjainak lefektetésével. Ugyanakkor megemlítjük az IT területén 

létrehozott fejlesztési stratégiát – a nagyméretű Digitális Város projektet, amelynek 

eredményeképpen az IBM-mel közösen aláírták a Marosvásárhelyen a Románia- és 

Európa-szinten legnagyobb orvosi informatikai központ létrehozására vonatkozó 

memorandumot. Megemlítem itt a közszolgálatok, turizmus és szabadidő-övezetek 

infrastruktúra-projektjeit, amelyek révén Maros megye Románia központi zónájának 

legerősebb megyéjévé válik.  

Egy ilyen stratégia, amelyben az intézmények nyitott együttműködést folytatnak, 

lehetővé teszi számunkra, hogy eleget tegyünk a lakosság elvárásainak. Újabb 

együttműködési lehetőségek feltérképezésével, a széles skálát lefedő események 

népszerűsítésével eleget tehetünk a polgárok és az üzleti környezet elvárásainak. A 

versenylégkör fenntartása mind az alkalmazók, mind az alkalmazottak számára nem egy 

alkalommal valóságos kihívást jelent. Véleményünk szerint így biztosítható a város 

dinamizmusa, s válhat követendő példává.  

 

 

 

NEMZETKÖZI FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK OSZTÁLYA 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város számára az európai alapok lehívása a város 

terveinek megvalósításában rendkívül fontos szerepet játszik.  

A polgármesteri hivatal elsődleges és azonnali feladata a gyakorlatba ültetés alatt álló 

projektek sikeres véglegesítése, amelyeknek finanszírozási szerződését a 2010–2015-

ös időszakban írták alá, valamint a 2007–2013-as programidőszakra Romániának 

folyósított, ám az országos szinten alacsony mértékű abszorbció miatt fel nem használt, 

vissza nem térítendő alapok lehívása. 

Ennek érdekében a polgármesteri hivatalban egy mechanizmust dolgoztak ki, amelybe 

bevonták az intézmény összes igazgatóságát. A Nemzetközi finanszírozású projektek 

osztálya keretében dolgozó csapat tevékenységének és a szakosztályok 

együttműködésének köszönhetően, Marosvásárhely Municípium regionális szinten 

fontos helyet foglal el az európai alapok felhasználását illetően.  

Azokra a projektekre, amelyekre a 2010–2015-ös időszakban finanszírozási szerződést 

kötöttek, figyelembe véve a vissza nem térítendő alapok nyújtásának odaítélési 

szabályait és kritériumait, összeállították a menedzsmenthatóság által igényelt 

dokumentációt az alábbiakra:  

– a felértékelés alatt álló projektek jóváhagyása, a finanszírozási szerződések 

aláírása érdekében; 

– a kivitelezés alatt álló projektekre vonatkozó kifizetési és visszatérítési kérések 

jóváhagyása.  

Konkrétan:  

– 15, a Környezeti Regionális Operációs Program által finanszírozott projekt állt 

kivitelezés alatt, amelyeknek finanszírozási szerződése a 2010–2015-ös évek szintjén 

elérte a 71,3 millió eurót.  

Amelyből: 

– A 2015-ös év folyamán 5, összesen 20,6 millió euró értékű projektet véglegesítettek.  
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2015. június 23-án, az Európa Tanács döntésével jóváhagyták a 2014–2020-as 

Regionális Operációs Programot (POR), amely A 2014–2020-as Partneri 

egyezményhez tartozó program. Ennek értelmében, különös figyelmet fordítottak az 

európai alapok lehívása általános feltételeinek megismerésére irányuló tanulmánynak, 

Marosvásárhely szintjén a következő projektek előkészítése érdekében. Megtették a 

szükséges lépéseket a regionális érdekeltségű projektportfólió időszerűsítésére, 

amelyek majd alapját képezik a következő időszakban a város beruházásai számára 

európai alapok lehívásának.  

A 2014-2020-as időszakra a pénzügyi alapok lehívásának egyik alapfeltétele egy 

stratégiai tervezési dokumentum megléte volt, amely lehetővé tette Marosvásárhely 

fejlesztését. A stratégia kidolgozásában hangsúlyt fektettek a különböző területek – 

szállítás, környezet és klímaváltozás, versenyképesség és energetikai hatékonyság, 

információs technológia és kommunikáció, oktatás, vállalkozások támogatása, 

szociális infrastruktúra és turizmus – projektlapjainak időszerűsítésére.  

 

 

I. 2015-BEN VÉGLEGESÍTETT PROJEKTEK 

 

1. Marosvásárhely utcahálózatának korszerűsítése – II. szakasz 

  

 
 

Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium   

1-es elsőbbségi tengely: A városok tartós fejlesztésének támogatása – lehetséges 

fejlesztési pólusok, 1.1-es terület. Integrált városfejlesztési tervek.  

Összérték:       40.384.002,80 lej  

Hitel:                         31.839.335,64 lej 

Önrész     7.897.82,36 lej 

 TVA                           7.754.884,8 lej 

A projekt magába foglalja Marosvásárhelyen az életminőség javítását 32 utca 

felújítása révén, a projektbe foglalt 32 utca közül, 27 esetében felújítják a vízhálózatot.  

Megjegyzés: A Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése 

– I. szakasz, Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése – 
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II. szakasz, valamint a Monitorizálási rendszer a lakosság biztonsága érdekében 

projektek a Városfejlesztési Integrált Terv részei.   

 

2. Középkori Vár felújítása és állagmegőrzése 

 

 
 

                                                       

                       

 

Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium   

5-ös elsőbbségi tengely, Tartós fejlesztés és a turizmus népszerűsítése, Terület: 5.1. A 

kulturális vagyon felújítása és tartós értékesítése, valamint a csatlakozó infrastruktúra 

létrehozása/korszerűsítése.  

Összérték:    30.987.845,53 lej 

Hitel:     21.705.285,15 lej 

Önrész:   3.338.047,50 lej 

TVA:       5.944.512,88 lej 

A projekt magába foglalja 7 bástya és 4 épület felújítását, gyalogos ösvények és belső 

platformok felújítását, a vár terének felújítását multifunkcionális helyiségek kialakítása 
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céljából (kiállítások, kollokviumok, hagyományos konyhaművészet), festőműhelyek, 

szálláshelyek, múzeumi és régészeti helyiségek, ifjúsági központ, konferenciatermek, 

turisztikai információs központ, szabadtéri színház.  

 

3. Marosvásárhelyen 26 lakótömbház hőfelújítása – II. szakasz 

 

 

   
 

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési 

pólusok  

1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés 

támogatása  

Projekt összértéke: 18.507.343,43 lej (választható + nem választható költségek) 

Amelyből: 

Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás: 10.406.987,13 lej 

Marosvásárhely 20%-os hozzájárulása + nem választható: 4.631.360,58 lej 

Tulajdonosi Társulások 20%-os hozzájárulása: 3.468.995,71 lej 

A projekt előírja: 26 marosvásárhelyi lakótömbház hőfelújítása az energetikai 

hatékonyság javítása, s ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az 

energetikai fogyasztás csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek 

csökkentése révén a lakosság életkörülményeinek javítása céljával. A projekt révén 

felújításnak alávetett lakótömbházak az alábbi címek alatt találhatók: Pandúrok ú. 92.,  

Moldova u. 26.,  Csukás u. 1., Csukás u. 5., Csukás u. 9., Kornisa sétány 28.,  Koós 

Ferenc u. 4.,  Koós Ferenc u. 14., Ibolya u. 5., Asztalosok sétány 5.,  Rózsák tere 27-

30., Hadsereg tér 30.,  Brassó u. 12., Moldova u. 8. sz.,  Csukás u. 2-6.,  1989. 

December 22. út 34., Raktár u. 6.,  Raktár u. 8.,  1848 u. 52-56.,  Pandúrok út 8.,  

Mimóza u. 3.,  Ibolya u. 4., Liviu Rebreanu u. 41., Csalhó u. 5-7. sz., Árvácska u. 4., 

Moldova u. 24A. 
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4. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – IV. szakasz 

 

 

 

 

 

 

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési 

pólusok  

1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés 

támogatása  

Projekt összértéke: 894.760,06 lej (választható + nem választható 

Amelyből: 

Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás: 473.736,56 lej 
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Marosvásárhely 20%-os hozzájárulása + nem választható:   184.155,21 lej 

Tulajdonosi Társulások 30%-os hozzájárulása:   236.868,28 lej 

A projekt előírja: a Gheorghe Marinescu utca 31. sz. alatti lakótömbház hőfelújítása az 

energetikai hatékonyság javítása, s ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények 

javítása, az energetikai fogyasztás csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek 

csökkentése révén a lakosság életkörülményeinek javítása céljával.  

 

5. A marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium tetőtér-

beépítése és újrarendezése  
 

 

 

         

 

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

3-as elsőbbségi tengely – A társadalmi infrastruktúra javítása  

3.4-es fő intervenciós terület – Az egyetem előtti, egyetemi oktatási infrastruktúra, 

valamint a folyamatos szakmai képzés infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése, 

fejlesztése és felszerelése 

Projekt összértéke: 2.285.141,54 lej  

Amelyből: 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás: 788.166,88 lej 

Önrész:  1.496.974,66 lej 

A projekt előírja: Az oktatási infrastruktúra minőségi javítását, a marosvásárhelyi 

Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium tetőtér-beépítési munkálatainak befejezése 

révén.  
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II. A 2015-ÖS ÉVBEN KIVITELEZÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK, 

MUNKATELEPEKKEL: 

 

1. Szórakozási közterületek korszerűsítése és felújítása a Somostetőn 

 

                          

 

 

 

 

 

                                 

 

Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium   

5-ös elsőbbségi tengely, Tartós fejlesztés és a turizmus népszerűsítése, Terület: 5.1. A 

kulturális vagyon felújítása és tartós értékesítése, valamint a csatlakozó infrastruktúra 

létrehozása/korszerűsítése.  

Összérték: 14.095.173,04 lej 

Hitel: 5.000.997,83 lej 

Önrész:    5.000.997,84 lej 

TVA: 2.655.693,02 lej 

A projekt magába foglalja a szabadidő eltöltési lehetőségeinek változatossá tétele, a 

nyári színház, a sporttevékenységekre alkalmas övezetek rendezése, a gyalogos 

ösvények és a meglévő úttestek felújítása, a kisvonat útvonalának átgondolása, 

ökológiai parkolók létrehozása. 

 

2. Marosvásárhely 30 hektáros ülepítőjének felújítása  
Partner: Környezeti és Erdők Minisztérium  

Elsőbbségi tengely: Integrált hulladék-menedzsment rendszerek, 2-es terület: 

Szennyezett történelmi övezetek felújítása.  

Összérték:   135.416.834 lej 

Hitel:   107.370.534 lej 

Önrész:    2.251.529 lej  

TVA     25.794.771 lej  
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A projekt magába foglalja a Maros jobb partján elhelyezkedő 30 hektáros ülepítő 

helyreállítását. 

 

2. Összekötő út létrehozása a Jeddi utca és a Maros Megyei Sürgősségi Kórház 

között 

 

 
 

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési 

pólusok  

1.1-es fő intervenciós terület – Integrált városi fejlesztési terv  
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 Alterület: Városi fejlesztési pólusok  

Összérték: 39.529.160,07 lej 

Önrész beleértve TVA: 13.152.150,07 lej 

Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás, beleértve TVA: 26.377.010,00 lej 

A projekt előírja a Maros Megyei Kórházat és a Jeddi utcát összekötő folyosó 

megvalósítását, amely városi utcahálózatból áll (fő és mellék útvonalak).   

A projekt előírja a meglévő 12 utca felújítását, a víz- és csatornahálózat helyettesítését, 

új közvilágítási és csatornarendszer létrehozását az optikai szál számára, valamint az 

ezen az útvonalon található Mihai Eminescu park felújítását.  

A felújításra javasolt utcák: Jeddi (Szent János – 1918. December 1. út szakasz), 

Cutezanţei, Tulipán, Glória, 1918. December 1. út (Tulipán– Stefan cel Mare szakasz), 

Stefan cel Mare, Bolyai Farkas (Stefan cel Mare–Mihail Kogalniceanu szakasz), Mihail 

Kogalniceanu, Petőfi tér, Bernády György tér, Mihai Viteazu utca, Gheorghe Marinescu 

utca.  

A projekt révén összekötik a város két zónáját, a Tudor Vladimirescu negyedet és 

a Maros Megyei Kórházat.  

A projekt célja a forgalomnak a nagy úttestekről a csatlakozó mellékutcákra való 

terelése, a klinikák környékének minél gyorsabb megközelítése a város valamennyi 

negyedéből. Ugyanakkor hozzájárul a központi övezet forgalmának 

zökkenőmentesítéséhez, a járműveknek a Tudor lakónegyedből (Jeddi utca) a Maros 

Megyei Kórház (Gh. Marinescu utca) felé való közvetlen terelésével.  

Az így tervezett út megépítése nem teszi szükségessé az erdőirtást.  

Az út összhossza 7.580 méter.  

 

3. Marosvásárhelyen 10 lakótömbház hőfelújítása – I. szakasz 

 

             

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési 

pólusok  

1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés 

támogatása  

Projekt összértéke: 7.595.920,17 lej (választható + nem választható költségek) 

Amelyből: 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás: 4.152.740,74 lej 
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Marosvásárhely 20%-os hozzájárulása + nem választható: 2.058.932,52 lej 

Tulajdonosi Társulások 20%-os hozzájárulása: 1.384.246,91 lej 

A projekt előírja: 10 lakótömbház hőfelújítása az energetikai hatékonyság javítása, s 

ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az energetikai fogyasztás 

csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek csökkentése révén a lakosság 

életkörülményeinek javítása céljával. A projekt révén felújításnak alávetett 

lakótömbházak az alábbi címek alatt találhatók: Nárcisz u. 6AB; Nárcisz u. 14AB; 

Pandúrok u. 10-12; Parângului u. 2.; Segesvári út 1-3.; Segesvári út. 5-7.; Színház tér 

T4; Színház tér T5;  Kárpátok sétány 27., Săvineşti sétány 8-10. 

 

 

3. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – V. szakasz  

 

                       
 

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési 

pólusok  

1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés 

támogatása 

Projekt összértéke: 3,811,236.19  lej (választható + nem választható költségek) 

Amelyből: 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás: 2,061,507.43 lej 

Marosvásárhely 20%-os hozzájárulása + nem választható: 1.062.559,62  lej 

Tulajdonosi Társulások 20%-os hozzájárulása: 687.169,14 lej 

 

A projekt előírja: az Állomás tér A3., a Magurei utca 17, 19, 21. sz., a Măgurei u. 23, 

25, 27. sz., a Minóza u. 1. sz. alatti lakótömbházak hőfelújítása az energetikai 

hatékonyság javítása, s ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az 

energetikai fogyasztás csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek 

csökkentése révén a lakosság életkörülményeinek javítása céljával.  
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4. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VI. szakasz  

 

                   
 

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési 

pólusok  

1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés 

támogatása 

Projekt összértéke: 2,714,869.08 lej (választható + nem választható költségek) 

Amelyből: 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás: 1,463,522.91 lej 

Marosvásárhely 20%-os hozzájárulása + nem választható: 763.505,20 lej 

Tulajdonosi Társulások 20%-os hozzájárulása: 487.840,97 lej 

A projekt előírja: a Kovászna sétány 12. sz., a Kárpátok sétány 43. sz., a Koós Ferenc 

21. sz. alatti lakótömbházak hőfelújítása az energetikai hatékonyság javítása, s ezzel 

egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az energetikai fogyasztás 

csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek csökkentése révén a lakosság 

életkörülményeinek javítása céljával.  

 

5. Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VII. szakasz 

Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési 

pólusok  

1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés 

támogatása  

Projekt összértéke: 1,837,567.58 lej (választható + nem választható költségek) 

Amelyből: 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás: 1,008,804.51 lej 

Marosvásárhely 20%-os hozzájárulása + nem választható: 492.494,90 lej 

Tulajdonosi Társulások 20%-os hozzájárulása: 336.268,17 lej 



13 

 

 

                        
 

A projekt előírja: a Moldova utca 18A., a Pandúrok útja 72. sz., a Pandúrok útja 5–7. 

sz. alatti lakótömbházak hőfelújítása az energetikai hatékonyság javítása, s ezzel 

egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az energetikai fogyasztás csökkentése, 

a fűtés és melegvíz-előállítási költségek csökkentése révén a lakosság 

életkörülményeinek javítása céljával.  

 

6. A marosvásárhelyi Művészeti Líceum bentlakásának tetőtér-beépítése és 

felújítása 
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Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium  

3-as elsőbbségi tengely – A társadalmi infrastruktúra javítása  

3.4-es fő intervenciós terület – Az egyetem előtti, egyetemi oktatási infrastruktúra, 

valamint a folyamatos szakmai képzés infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése, 

fejlesztése és felszerelése. 

Projekt összértéke: 2.599.235,11 lej  

Amelyből: 

Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás 1.160.991,77 lej 

Önrész:  1.438.243,34 lej 

A projekt előírja: Az oktatási infrastruktúra minőségi javítását, a marosvásárhelyi 

Művészeti Líceum bentlakásának tetőtér-beépítési és felújítási munkálatainak befejezése 

révén.  

 

7. Zöld út a tartós fejlesztéshez  

 

               
 

Partner: Környezetvédelmi és klímaváltozási minisztérium 

SEE 2009-2014 pénzügyi mechanizmus,  

Alkalmazkodás a klímaváltozásokhoz terület 

Partnerek: Szebeni Környezetvédelmi Ügynökség; KS – Norvégiai Helyi és Regionális 

Közhatóságok; Nagyszebeni Polgármesteri Hivatala; Marosvásárhely Polgármesteri 

Hivatala; Brassó Polgármesteri Hivatala; Bukaresti Országos Meteorológiai 

Igazgatóság; Lucian Blaga Egyetem – Szeben.  

Projekt összértéke: 4.546.115 euró 

Amelyből: 

SEE Hitel – 85% 

MMSC hozzájárulás – 15% 

A projekt előírja:   
1. A 7-es Központi Régió intézményeinek, szervezeteinek és közönségének a 

klímaváltozásokkal szembeni sérülékenységének felértékelésére és csökkentésére 

vonatkozó képesség, ismeretek és tudatosítás növelése képzési programok, egyetemi 

állás tanfolyam, reklámozás révén, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

területén közlőhálózat meghatározása révén.  

2. Stratégiák és intézkedéstervek kidolgozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

bizonyítására.  
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3. A Marosvásárhelyi Szociális Központ energiahatékonyságának javítása a 

Marosvásárhelyi Szociális Központ energiahatékonyságára vonatkozó tanulmányok 

elkészítésével.  

 

 

KÖZ- ÉS MAGÁNTERÜLET-KEZELŐ OSZTÁLY 

 

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 Közterület-kezelő Közszolgálat működési részlegekre épül. A működési részlegek 

biztosítják a kitűzött célok teljesítését:  

1. Műszaki szolgálat, útjavítások és –karbantartás, szállításkoordinálás 

2. Jogi, kisajátítási és bontási iroda  

3. Városrendezési, köztisztasági és környezetvédelmi osztály 

4. Kóbor kutyák és sintérszolgálat  

5. Köz- és magánterület-kezelési szolgálat  

6. Beszerzési, javítási és karbantartási 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, 

performens 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;  
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- az alárendeltségbe tartozó játszóterek és pihenőhelyek berendezése, karbantartása és 

felújítása; 

- az illetékes szervek ellenőrzése és értesítése a pénzbírságoknak a jelenlegi 

törvényeknek megfelelően való alkalmazására.  

 2015-ben a Közterület-kezelő Közszolgálat keretében 6989 kérést iktattak.  

Közlekedési vonalon a Műszaki, útjavítási és –karbantartási, szállítás egybehangolása 

osztály 2015-ös évi tevékenysége az alábbiakat foglalta magába:  

- Marosvásárhely területén hosszanti és átlós útjelzések elkészítése, 20.000 

négyzetméteren – a 22/13.03.2015. sz. szerződés alapján, önköltségen; 

- 115, közúti balesetben sérült, ellopott közúti tábla helyettesítése, illetve újak 

kihelyezése;  

- a Cuza Voda–Szabadság–Ballada utcák kereszteződésében közúti jelzések 

festése;  

- a Ballada utcában egyirányú forgalom bevezetése, jelzések készítése és 

betonjelzőrudak kihelyezése;  

- a Dózsa György utca és Bogáti utca kereszteződésében megfelelő jelzések 

felfestése; 

- a Gyulafehérvári utcában egyirányú forgalom bevezetése, valamint a szükséges 

jelzések felfestése és közúti táblák kihelyezése; 

- a Jeddi út–Megyei Kórház szakaszon az útvonalak és forgalomelterelések 

megfelelő jelzése, a PID III-nak megfelelően;  

- a Bărăganului utcában egyirányú forgalom bevezetése – az új parkolók megfelelő 

jelölése; 

- a Mátyás tér körforgalmának megfelelő jelzése; 

- az 1989. December 22. úton lévő valamennyi parkoló felszámolása (a Csolnak és 

Gyöngyvirág közötti szakaszon), új forgalmi sáv létrehozása érdekében;  

- gyalogátjárók létesítése a Cuza Vodă, N. Bălcescu, Vásár, Gát utcában és a 

Mărăşeşti téren;  

- sebességkorlátozók szerelése a Decebal és Munka utcákban levő egyes 

gyalokátjáróknál;  

- a Călăraşilor – Tisza utcák kereszteződésének rendezése (Maros-híd Szentkirály 

felé) betonrudakkal, a környéken a forgalom zökkenőmentesítése érdekében;  

- 2015-ben 151 és felszerelést jegyeztek (139 robogó és 12 felszerelés);  

- 3825 szabad behajtási engedélyt, 412 hulladékszállítási egyezményt és 188 

ingyenes parkolási bizonyítványt bocsátottak ki;  

- folytatódott a közúti jelzőtáblák és közlekedésbiztonsági anyagok beszerzése a 

KISS UNICUM Kft-től a 167/21.08.2014. sz. szerződés alapján, 127.803 lej + TVA 

értékben. 

 

A 2015-ös évben megkötött munkálati szerződések, amelyeket ezen szolgálat követett 

figyelemmel:  

1. 236/24.11.2014. sz. szerződés: A marosvásárhelyi Somostető szabadidős 

közterületek korszerűsítése és újrarendezése 

 Szerződés értéke: 

a) munkálatok =v9.762.460,10+TVA=12.105.450,52 lej 



17 

 

       b) különböző és előre nem látott kiadások = 353.401,06+TVA=438.217,31 lej 

                  össz =10.115.861,16+TVA=12.543.667,83 lej 

 

2. 69/28.04.2015. sz. szerződés: Bekötőút és parkoló létesítése a marosvásárhelyi 

Csukás utcai templomhoz  

Szerződés értéke: 119.823,10+TVA=148.580,64 lej 

 

3. 94/15.05.2015. sz. szerződés: Katonai egység platformjának berendezése és 

körbekerítése  

Szerződés értéke: 413.450+TVA=512.678 lej 

 

4. 243/25.11.2015. sz. szerződés: Marosvásárhely úttesteiben keletkezett repedések 

kijavítása  - 2015» 

Szerződés értéke: 329.000+TVA=407.960 lej 

 

5. 15/26.02.2015. sz. szerződés: Marosvásárhely utcáinak sürgősségi eljárásban 

zúzott kővel való borítása 

Szerződés értéke: 161.290,32+TVA=200.000 lej 

 

6. 25075/2215 ADP/30.04.2015 sz. megrendelés: A Calarasilor utcai, Maros-híd 

melletti volt kaszárnya tetőzetének kifedése  

Szerződés értéke: 27.418,16+TVA=33.998,52 lej 

 

7. 7575/615 ADP/06.02.2015 sz. megrendelés:  INTEL SOFT licencek beszerzése 

Szerződés értéke: 15.200+TVA=18.848 lej 

 

8. 14/26.02.2015. sz. szerződés: Marosvásárhely útjainak sürgősségi eljárásban való 

kátyúzása  

Szerződés értéke: 241.935,48+TVA=300.000 lej 

 

9. 231/03.11.2015 sz. szerződés:  Kövesdombi, Bodoni utcai és Kornisa sétányi 

csorgók felújítása  

Szerződés értéke: 128.942,95+TVA=159.889,26 lej 

 

10. 208/21.09.2015 sz. szerződés: 318 folyóméter lépcsőkorlát javítása 

Marosvásárhelyen  

Szerződés értéke: 64.236+TVA=79.652,64 lej 

 

11. 85-ös keretegyezmény, 1-es alegység az alábbi munkálatokra: 

-  Rozmaring utcai játszótér kivitelezése  

   Érték: 49.877,08+TVA=61.847,58  

 

- Cuza Vodă utcai útmenti fák  

Érték: 756,93+TVA=938,59 

 

- Csatornafedelek és lefolyótetők felemelése 
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     Érték: 43.328,40+TVA=53.727,22 

 

- A Szabadi utca 54. sz. alatti autóbuszmegálló díszkővel való kirakása 

     Érték: 6.188,07+TVA=7.673,21 

 

- Liviu Rebreanu utca rendezése 

     Érték: 64.343,61+TVA=79.786,08 

 

- Sürgősségi kátyúzás Marosvásárhelyen   

     Érték: 157.826,51+TVA=195.704,87 

 

- 1918. december 1. úti járda rendezése   

     Érték: 212.441,67+TVA=263.427,67 

 

-    Dorobanţilor utcai járda rendezése   

Érték: 284.784,78+TVA=353.133,12 

 

-    Pandúrok útja 2. sz. alatti parkoló rendezése   

   Érték: 105.714,43+TVA=131.085,89  

 

- Pandúrok úti park (Piros park) rendezése   

  Érték: 83.761,38+TVA=103.864,11 

 

- Munka utcai park rendezése  

 Érték: 36.118,03+TVA=44.786,36 

 

- Segesvár úti park rendezése  

Érték: 28.544,57+TVA=35.395,27 

 

- Gh. Marinescu utcai parkoló 

Érték: 43.207,14+TVA=53.576,85 

 

12. 85-ös keretegyezmény, 2-es alegység az alábbi munkálatokra: 

 

- Avram Iancu utca járdájának díszkővel való kirakása 

Érték: 37.604,72+TVA=46.629,85 

 

- Rózsák téri buszmegálló aszfalttal való újrakészítése  

Érték: 24.819,54+TVA=30.776,23 

 

- Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala udvarának leaszfaltozása  

Érték: 67.074,17+TVA=83.171,97  

 

- Csatornafedeleknek szintbe való hozása a Győzelem téren   

Érték: 10.730,97+TVA=13.306,03 
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- Gyalogosátjáró újrakészítése az Arató utcában   

Érték: 2.585,18+TVA=3.205,62 

 

- A Szabadi út 88. szám alatti autóbuszmegálló díszkővel való kirakása   

Érték: 5.131,14+TVA=6.362,61 

 

- Marosvásárhelyi utcák kátyúzása   

Érték: 18.812,98+TVA=23.328,09 

 

- Jeddi úti temető bekötőútjának leaszfaltozása   

Érték: 42.260,76+TVA=52.403,34 

 

- Petry Ádám utca kővel való borítása 

Érték: 9.929,01+TVA=12.311,97 

 

- Győzelem téren járdaszegély és járólapok helyreállítása 

Érték: 13.917,13+TVA=17.257,24 

 

- Győzelem téren járólapok helyreállítása 

Érték: 2.011,73+TVA=2.494,54 

 

- Győzelem téren vízlevezető árkok szerelése 

Érték: 4.580,81+TVA=5.680,20 

 

- Nicolae Bălcescu utcai parkoló 

Érték: 156.643,69+TVA=194.238,18 

 

- Lépcsőjavítások  

Érték: 21.344,26+TVA=26.466,88 

 

- Kátyúzás, aszfaltozás Marosvásárhelyen 

Érték: 1.429.706,45+TVA=1.772.836,00 

 

- Kátyúzások és zúzott kővel való borítás 

Érték: 76.832,72+TVA=95.272,57 

 

- Dió utca rendezése 

Érték: 161.542,28+TVA=200.312,43 

 

- Vár sétány aszfaltozása  

Érték: 111.228,69+TVA=137.923,58  

 

13. 243 sz. szerződés:  Zöld utcai vízhálózat bővítése 

Szerződés értéke:  
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a) munkálatok = 149.953,97 + TVA = 185.942,92  

b) egyéb/előre nem látott kiadások = 7.047,84+ TVA = 9.447,84 

 

14. 244  sz. szerződés: Alsókönyök utcai vízhálózat kibővítése  

b) b) egyéb/előre nem látott kiadások = 5.349+TVA =  6.633,70 lej 

 

A feltörési engedélyek részen 717 engedélyt bocsátottak ki, a munkálatok elvégzése 

után 711 esetben állították vissza a helyszínt az eredeti állapotába. Az engedély 

kibocsátási ellenértéke elérte a 173.608 lejt. A Közterület-rendezési Közszolgálat 306 

véleményezést adott ki építkezésre, csatlakozások végzésére, körbekerítésre, ebből 

292-öt fizettek ki és váltottak ki, 26.280 lej értékben.  

A jogi, kisajátítási és bontási iroda a 2015-ös évben a következőket teljesítette: 

- 222 utcát tábláztak be (véglegesítve, a Városrendezési Osztálynak és Műszaki 

Igazgatóságnak közölt kivonatokkal); 

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

dokumentációkkal vagy anélkül: 56 ingatlan (Hídvég 10., Apaduct 54., 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala székhelye, Tusnád 5., Maros utcai ócskapiac, 

Vointa strand, melegházak, hőközpontokhoz tartozó területek); 

- más kataszteri dokumentációk jelenleg munka alatt állnak: 23 dokumentáció 

(Park hotel, kincstár épülete, Tisza);  

- kisajátítási folyosók betáblázása: 1 (Kakasd); 

- a helyi tanács elé terjesztett tervezetek: 41, ebből 40 elfogadva, 1 visszautasítva; 

- Indoklások és kormányhatározat-tervezetek a Municípium tulajdonosi jogának 

attesztálására 80 utcára és 10 ingatlanra;  

- Egyéb iratcsomók: agyagbánya – Azonosítás és levelezés a Környezetvédelmi 

Minisztériummal (CF 214 Meggyesfalva, 214/I Meggyesfalva, 660 Meggyesfalva, 

660/III Meggyesfalva).  

- perek: 89 iratcsomó a bíróságon, 17 véglegesítve, 15 esetben per nyerve.  

A 2015-ös évben a Városrendezési, köztisztasági és környezetvédelmi osztály 

tevékenysége az alábbiakat foglalta magába: 

- A marosvásárhelyi 30 hektáros ülepítő felújítása elnevezésű projekt I. 

szakaszának befejezése, amely az 1–4 cellák lezárását, valamint a II. szakaszbeli 5, 6 

és 9-es cellák részleges lezárását  jelenti; 

- A földalatti hulladéktárolók elhelyezésére alkalmas területek azonosítása; 

- A 2015-ös tavaszi és őszi nagytakarítási akció felügyelete és koordinálása; 

- A polgármesteri hivatal által kezdeményezett valamennyi fesztivál, kulturális és 

sportesemény, megemlékezés szervezésében való részvétel; 

- Határozattervezetek kidolgozása; 

- Állandó tevékenységek: a köztisztasági tevékenységek mindennapos koordinálása 

és ellenőrzése, felügyelők terepellenőrzése, panaszok és észlelések megoldása; 

- Egyéb városrendezési tevékenységek (tulajdonosi társulásokkal, mellékvíz-

folyások, árkok takarítása és hulladékok); 

- Hóeltakarítás január–március és november–december időszakban; 

   Szerződés értéke:  

a) munkálatok = 113.824,68 +TVA = 141.142,60 
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- Közterület általános fertőtlenítése és patkányirtása – 2015. tavasza és ősze, 

beleértve a tulajdonosi társulásokat, tanügyi intézményeket és egyéni gazdaságokat; 

- Egyéb intézményekkel és gazdasági egységekkel való együttműködés a panaszok 

orvoslására; 

- 50 darab, egyenként 1100 literes eurokonténer vásárlása a háztartási hulladékok 

tárolására;  

- a Marosvásárhelyi Börtön csapataival való együttműködés a köztisztasági 

munkák elvégzésére; 

- a marosvásárhelyi szennyvíztározónál folytatott munkálatok befejezése; 

- a DEEE típusú hulladékok és a PET-palackok gyűjtési tevékenységbe való 

bekapcsolódás.  

A 2015-es évben a Gazdátlan Ebeket Ügykezelő Osztály és Sintérszolgálat 497 

kóbor kutyát fogtak be a város különböző pontjain.  

A marosvásárhelyi kutyamenhelyről 102 ebet fogadtak örökbe, Németországba 

238 kutyát fogadtak örökbe, illetve 4 kutyát igényeltek vissza.  

39 ebet elaltattak, 57 pedig elpusztult.  

413 kutyát mikrocsippel láttak el, valamint beoltottak, féregtelenítettek, 265-öt 

újravakcináltak, 338 négylábút pedig sterilizáltak és kasztráltak.  

Közterületről 2276 kg tetemet gyűjtöttek be, míg a menhelyről 1078 kg 

kutyatetemet vittek el.  

A vizsgált időszakban a Köz- és magánterület-rendezési szolgálat az alábbi 

tevékenységet fejtette ki: 

1. Véleményezések kiállítása/meghosszabbítása:   

      -  időszakos teraszokra, beleértve a területellenőrzéseket és méréseket 132 

véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 190.648 lej. 

      - kereskedelmi véleményezés a gazdasági egységek munkapontjai előtt: 63 

véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 13.527 lej. 

     - közterületen szervezett események véleményezése, 201 véleményezés, behajtott 

összérték: 28.391 lej. 

     - véleményezés/véleményezés meghosszabbítása közterületeknek állványokkal, 

építkezési anyagokkal, konténerekkel való elfoglalására, 233 

véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 73.943 lej. 

     - a város reklámpannóin való hirdetésért 19 véleményezés/véleményezés 

meghosszabbítása, behajtott összérték: 5.745 lej . 

   -  mozdítható pannók 35 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott 

összérték: 21.390 lej. 

   -  szórólap-osztásért 106 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott 

összérték: 23.970 lej. 

- kiállítások szervezéséért, reklámkampányokért kibocsátott véleményezések, 

behajtott összérték: 53.820 lej. 

   -    benner, mash típusú reklámeszközökkel közterületeknek elfoglalásáért kibocsátott 

véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 18.410 lej.  

   -  tűzijáték szervezéséért 3 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott 

összérték: 270 lej. 

   -   1 és 10 négyzetméter közötti felületű reklámpannókkal közterületfoglalási 

véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 359.600 lej. 
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   -  illeték kivetése köz- és magánterületnek építményekkel való elfoglalásáért (a 

koncessziós, bérleti szerződés lejárta esetében), a létesítmény felszabadításáig: 64.130 

lej. 

  2. Speciális illetékek kivetése (engedélyezett fedett parkolók és fedett 

parkolók), behajtott összérték: 490.846 lej. 

3. Véleményezések kibocsátása és illeték-begyűjtés nagy reklámtáblákért. 

4. Ingyenes hirdetés a város pannóin a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a  

Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Marosvásárhelyi Kosárlabdaklub és 

Marosvásárhely Municípium más partnerei számára.  

5. A véleményezések/véleményezés-meghosszabbítások időszerűsítése az 

adatbázisban, a csatlakozó befizetésekkel (számlaszám), a véleményezés érvényességi 

ideje, létesítmény.  

6. A Közszolgálat személyzete újraleltározta a város magánterületéhez tartozó javakat 

(területek és épületek).  

7. A Marosvásárhely Municípium közterületéhez tartozó javak felleltározása 2015-ben.  

8. Az osztály hatáskörébe tartozó problémák helyszíni megoldása, amelyekre lakossági 

bejelentések érkeztek. A 6989 észlelésből 1995-öt a Köz- és Magánterület-kezelő 

Osztály felügyelői orvosoltak.  

9. Együttműködés a Helyi Rendőrség Igazgatóságával egyes gazdasági egységeknek 

a törvény előírásainak való megfelelése céljával – idényteraszok működése, 

közterületnek bennerekkel, mash-ekkel, mozgó reklámpannókkal, mozgó utcai 

kereskedelemmel, árukihelyezésre alkalmas polcokkal való törvénytelen elfoglalásáért.  

10. Közterületeken való koncesszionálások ellenőrzése (mindegyik felügyelő saját 

zónájában).  

11. A Főépítész Igazgatóságával közösen átvették a koncesszionált területeken 

végzett építkezéseket (beleértve sétányokat és bekötőutakat kereskedelmi 

helyiségekhez, rendelőkhöz stb.) 

12. Kidolgozták a lakónegyedekben és főtéren kihelyezendő szemeteskukák 

vásárlásának műszaki dokumentációját, amelynek érdekében szerződést írtak alá a 

lakónegyedi szemeteskukák leszállítására.  

13. Műszaki dokumentáció összeállítása fémvázú utcai padok vásárlására.  

14. Dokumentáció kidolgozása nagy, irodatípusú konténerek vásárlására, beszállítási 

szerződés aláírása.  

15. Indoklás és határozattervezet kidolgozása a szakosztály által a 2016-os évben 

alkalmazott speciális illetékekre.  

16. A helyi tanács keretében határozattervezetet terjesztettek elő a Marosvásárhely 

köz- és magánterületeihez tartozó területek árverezésére vonatkozó célszerűségi 

tanulmány és feladatfüzet, az árverési bizottság és helyettesítő tagok jóváhagyására, 

kereskedelmi kioszkok kihelyezése érdekében.  

17. Kidolgozták a földalatti szemeteskonténerek vásárlására és szerelésére vonatkozó 

műszaki dokumentációt.  

18. Kidolgozták a lakónegyedekben fedett parkolók létesítéséhez szükséges műszaki 

dokumentációt, amelyre szerződést kötöttek.  

19.  Február 27–március 9. között megszervezték és koordinálták a Márciuska ünnepét 

és Március 8. napját, ennek értelmében 142 közterület-foglalási véleményezést 

bocsátottak ki kereskedőknek és termelőknek.  
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20. Október–november időszakban megszervezték a 2015-ös évi virágkiállítást, 42 

közterület-foglalási véleményezést bocsátottak ki kereskedőknek és termelőknek.  

21. Kidolgozták és véglegesítették a Marosvásárhelyi Rendőrséggel közösen licitált 

objektumok őrzési tervét.  

22. A december 4–31. időszakban megszervezték a karácsonyi vásárt, 17 közterület-

foglalási véleményezést bocsátottak ki kereskedőknek és termelőknek.  

23. Helyszíni ellenőrzések eredményeként iratokat állítottak ki (garázsok azonosítási 

jegyzőkönyve, garázsok átírása adás-vétel esetén, kiegészítő iratok a 10/2013. sz. 

tanácsi határozatnak megfelelően, a kibocsátott iratok 3 évre szóló meghosszabbítása). 

24. Társulási szerződéseket kötöttek, valamint kiegészítő iratokat állítottak ki a 

Tulajdonosi Társulásoknak, a fedett parkolók adminisztrálásának átadására 

vonatkozóan, illetve átadási-átvételi jegyzőkönyvet állítottak össze a PO 04 operációs 

eljárásnak megfelelően.  

25. Lépéseket tesznek véleményezések megszerzésére a Környezetvédelmi 

Ügynökségtől, az Electrica Rt-től, az E-on Gaztól, a Salubriserv Rt-től, az Aquaserv 

Rt-től, a Romtelecomtól a közterület-rendezési és –újrarendezési projektek gyakorlatba 

ültetéséhez szükséges dokumentáció jóváhagyására, valamint nagy reklámpannók 

kihelyezésére.  

26. Folytatódnak a tárgyalások a Faur Consulting IPURL-lal és más jogi 

adminisztrátorral a Difprescar Kft. és a volt Rodipet Rt. tulajdonát képező, a város 

közterületein levő újságos kioszkokra és fizetésképtelenségére vonatkozóan, a 

létesítmények felszámolása céljával.  

27. Fizetési referátokat készítenek – munkálatokra, szolgáltatásokra, beszerzésre stb.  

28. Anyagokat és szolgáltatásokat vásároltak a téli díszkivilágítás megvalósítására és 

a Rózsák téri karácsonyfa feldíszítésére.  

29. Időszerűsítik és az elektronikus adatbázisba központosítják a közterület kezelésére 

vonatkozó operációs eljárásokat.  

30. Kidolgozták és a helyi tanács jóváhagyta a tömbházakhoz tartozó övezeteken 

levő közterületeknek a Marosvásárhely Municípium és a Marosvásárhelyi Tulajdonosi 

Társulások közös használatára vonatkozó határozattervezetet.  

31. Véleményezéseket, terveket és dokumentációkat készítenek fagylalt-, gesztenye-, 

virág-árusításra alkalmas mozgópultok, tejautomaták kihelyezésére.  

32. Kidolgozták a leltározási szoftver beszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt 

(modulok: közlekedés, városi bútorzat, fedett parkolók, garázsok), beszállítói 

szerződés aláírásával.  

33. Kidolgozták a Sintact program vásárlásához szükséges műszaki dokumentációt.  

34. Saját munkavédelmi és -egészségtani utasítások összeállítása, megelőzési és 

védelmi terv kidolgozása, a munkavédelmi ismeretek ellenőrzése és tesztelése, 

munkavédelmi iratok időszakos kitöltése. 

35. Dokumentáció kidolgozása a városi bútorzat – szemeteskukák, padok, 

utasvárakozók, játszótéren kerítések –, járdaszegélyek megrongálódása miatti károk 

visszaszerzésére. 

A Beszerzési, javítási és karbantartási osztály tevékenysége az alábbiakból állt: 

 játéktárgyak/városi bútorzat javítása, festése a parkokban; 

 bútorzat felszerelése/leszerelése a parkokban; 

 közúti jelzőtáblák  felszerelése/javítása; 
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 védőkorlátok elkészítése/felszerelése; 

 padok, szemeteskukák javítása; 

 jelzőrudak felszerelése buszmegállókban és körforgalmakban; 

 gyalogos átjárók festése; 

 csúszdakomplexumok javítása; 

 garázsok bontása/építése; 

 műhelymunkálatok (hegesztés, fémmunkálatok padok részére, faanyag 

kidolgozása virágtartóknak, fémajtók készítése, padlábak készítése, kerítésháló, 

oszlopok, csövek készítése, drótháló készítése ablakoknak, közúti jelzések készítése); 

 homokszállítás és homokágyak kialakítása a parkokban; 

 Homokszállítás/mosás/javítás/simítás (parkokban gumiszőnyeg leterítése 

érdekében); 

 Sátrak/házikók/sátorponyvák szerelése a Rózsák terén, a Ligetben; 

 Kerítésjavítás (óvodák, parkok, futballpályák); 

 Reklámpannók tisztítása; 

 Lugasok javítása; 

 Raktárak/anyaglerakatok berendezése/tisztítása; 

 Reklámpannók műanyagának szerelése/leszerelése/helyettesítése; 

 Szemeteskukák állványainak kivitelezése (vágás, lukasztás, hegesztés); 

 Városi bútorzat és szemeteskukák felleltározása; 

 Csatornafedelek szerelése; 

 Városi bútorzat szállítása; 

 Helyszíni szabálytalanságok megállapítása és a szükséges intézkedések 

meghozatala azok kiküszöbölésére; 

 Közúti jelzés felfestése 5.400 négyzetméteren; 

 583 darab szemeteskuka szerelése; 

 322 pad szerelése.  

 

 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

 

I. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS –FEJLESZTÉS, LAKÁSOK 

 

a) A lakásrendszer bővítése  

 

1. ANL-s lakások, Raktár utca 

 A polgármesteri hivatal újra kérelmezte a Raktár utcában 200 lakás – III. 

szakasz – építését, a fiataloknak szánt lakások építése kormányprogram keretében,  

amely programot a polgármesteri hivatal az ANL-vel együttműködve bonyolít le. A 

lakásokat a Nemzetvédelmi Minisztériumnak adják át ingatlanok – területek és épületek 

– cserébe.  Ugyanezen kormányprogramból a polgármesteri hivatal korábban két 

szakaszban 6 ANL-s tömbház építését javasolta (I., II. szakasz), egyenként 20 lakással, a 

Raktár utcában.  

 2. Szociális lakások a Rovinari negyedben 

Városunk ugyanakkor kérelmezte azon kormányprogramba való felvételét – 

amelynek célja a visszaszolgáltatott lakásokból kiköltöztetett bérlőknek szánt szociális 
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lakások finanszírozása, még egy – 20, egy- és kétszobás lakásból álló – tömbház 

építésére a Rovinari negyedben (a 74/2007 sürgősségi kormányrendelet értelmében).  

 

 

b) Közterület-kezelés 

 

1. Belvedere negyed központi terének parkosítása 

–  Műszaki dokumentáció és építkezési engedély – véglegesítve.  

– Munkálatok kivitelezése versenytárgyalás alatt 

 A Belvedere lakónegyed lakóinak kikapcsolódási lehetőségei biztosítása 

érdekében az önkormányzat elkészítette a Belvedere lakónegyed központi részében 

létrehozandó park megvalósítható tanulmánya tervezetét, ahogyan az az Övezeti 

Városrendezési Tervben is szerepel. 2015-ben kidolgozták a műszaki dokumentációt a 

műszaki projekt tervezési szakaszban, s megszerezték az építkezési engedélyt a 

meglévő lakóépületek szomszédságában levő területre, ezáltal szakaszokra osztva a 

munkálatok kivitelezését.  

2016-ben kezdődnek el a projekt első szakaszának munkálatai.  

 

2. Archiváló berendezése a Bolyai utca 18. sz. alatti ingatlanban 

         –  Műszaki dokumentáció – véglegesítve. 

 Mivel az önkormányzat súlyos helyiséghiánnyal küzd, ahol a különböző iratokat 

archiválni lehetne, azonosították a polgármesteri hivatal tulajdonában levő, 114 

négyzetméteres, kihasználatlanul álló épületet, amelyet erre a célra lehetne berendezni. 

Összeállították a szükséges dokumentációt, s tervek szerint 2016-ban végzik az 

újrarendezési munkálatokat, illetve a helyiségek korszerűsítését és felszerelését.  

 

3. Közélelmezési helyiségek és kellékraktár a Színház téren – véglegesítve. 

Városunk számára ezen reprezentatív környék kereskedelmi és kulturális-művészi 

szempontból való fellendítése érdekében, a helyi tanács által jóváhagyott projekt 

alapján, 2 ideiglenes jellegű építményt rendeztek be, a következő rendeltetésekkel:  

 - a Színház téren meglévő amfiteátrum mellett – kellékraktározásra alkalmas 

helyiség, művészöltöző és kávézó típusú közélelmezési kabin; 

 - a Színház téri cukrászda, illetve a valamikori Tarom- és vonatjegyiroda melletti 

övezetben – kávézó típusú közélelmezési helyiség, mellette terasszal.  

   

II. OKTATÁS 

 

1. Emil Dandea Technológiai Líceum bentlakásának felújítása –  véglegesítve. 

2015-ben befejeződött az Emil Dandea Technológiai Líceum bentlakásának 

felújítása és korszerűsítése. Abban az esetben, ha az önkormányzat megkapja az 

Oktatásügyi, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium véleményezését az épület 

rendeltetésének megváltoztatására szociális lakásokra, az épületnek a jelenleginél más 

rendeltetése lesz (figyelembe véve, hogy az utóbbi években az épületet nem használták 

rendeltetésének megfelelően, hiszen a tanulók nem igényelték bentlakásban való 

elhelyezésüket). 
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III. SZÁLLÍTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ  

 

1.  A Segesvári út két irányban való meghosszabbítása – a 13-as és a 15-ös 

országúttal való kapcsolat. 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala gondoskodásában az előző években 

kidolgozták a fentebb említett projektet.  

Figyelembe véve a villamos és gázhálózat elterelési munkálatainak, valamint az 

útvonalon elhelyezkedő magántulajdonú területek megvásárlásának nagy költségeit, 

illetve a fentebb említett beruházás műszaki dokumentációjának összeállítása 

időpontjában előre nem látott körülmények megjelenése miatt, mint:  

  - az útcsatlakozásnak a DN13-hoz való átvitelének szükségessége, a Maros 

Megyei Tanács által javasolt és gyakorlatba ültetés alatt álló projekttel egybehangolva, 

Marosvásárhely keleti kerülőútjára vonatkozóan;  

  - a DN15-tel való bekötőútból egy szakasz átvétele a CNADR által (a 

Dózsa György utca és az eredeti projektben megjelölt első körforgalom közötti 

szakasz), a Transilvania Autópályától – Marosvásárhely–Aranyosgyéres szakasz – az 

összekötő pántba való bevétele érdekében;  

  - az önkormányzat azon döntése, hogy ebben a fázisban lemond a DN15-

höz vezető bekötőút egy szakaszáról, illetve a Bodoni utcához köti, megoldva az ehhez 

kapcsolódó valamennyi problémát (körforgalom stb.) 

  -  s nem utolsósorban az önkormányzat azon szándéka, hogy szakaszokban 

európai alapokat hívjon le ezen célkitűzés megvalósítására, amely a finanszírozási 

kérvény benyújtásának időpontjánál 2 évnél nem régebbi dokumentációknak a 

finanszírozóhoz való benyújtását feltételezi, a Regionális Operációs Program 

Menedzsmenthatósága által kibocsátott Kérelmező útmutatójában megkövetelt 

követelményeknek megfelelően,  

szükséges volt az eredeti műszaki dokumentáció újrakészítése, kidolgozva a 

megvalósíthatósági tanulmányokat a Segesvári út két irányban való 

meghosszabbítására, az alábbiak szerint elnevezve:  

„A Segesvári út meghosszabbítása a DN13 irányába, Marosvásárhely”  

„Összekötő út a Bodoni utca és a Transilvania autópálya között”  

 

2. Híd a Maros folyó fölött, Kárpátok sétánya  

             – véleményezések szerzése – véglegesítve. 

A Kárpátok sétánya, Tisza, Călăraşilor, Sinaia, Kinizsi Pál utcák övezetében a 

járműforgalom tehermentesítése érdekében, új híd építését javasolták a Maros fölött, a 

Gát és a Maros utcák között. Ez a híd átvállalja majd a jelenleg a Maros-hídon folyó 

közlekedés egy részét. Ennek érdekében 2015-ben folytatták a szükséges 

véleményezések és jóváhagyások megszerzéséhez szükséges formalitásokat, melyek 

megszerzése után kidolgozzák a többi szükséges dokumentációt is, s megteszik a 

szükséges lépéseket a nem helyi költségvetésből származó alapok elnyerésére a 

beruházás finanszírozása érdekében. 

 

3. Burebista utca meghosszabbítása  

      -  szerződéskötés a munkálatok kivitelezésére   



27 

 

 A Marosvásárhely–Szabéd és Marosvásárhely–Marosszentkirály vonalon a 

tranzitforgalom növelése, valamint a jármű- és gyalogos-közlekedés megfelelő 

körülményeinek biztosítása érdekében, javasolták a Burebista utca meghosszabbítása 

beruházást, amely előírja a Burebista útnak a Maros hídig történő meghosszabbítását és 

körforgalom létrehozását. 2015-ben véglegesítették a munkálatok kivitelezését célzó 

beszerzési eljárást, az erre vonatkozó szerződés aláírásával. 

2016-ban, az építkezési engedély megszerzése után elkezdődnek a kivitelezési 

munkálatok, amelyeknek időtartama 10 hónap.  

 

4. „Marosvásárhely úthálózatának korszerűsítési munkálatai – III. szakasz, a 

Regionális Operációs Programból, 2007–2013 finanszírozva, 1-es elsőbbségi 

tengely – A növekedési városi pólusvárosok tartós fejlesztése támogatása, 1.1-es fő 

intervenciós terület – Integrált városfejlesztési tervek, alterület – Városi fejlesztési 

pólus” 
2015-ben, a munkálatok kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés véglegesítése után 

aláírták a 175/06.08.2015 számú szerződést. A projekt révén út-, járda-, vízhálózat-, 

közvilágításhálózat-korszerűsítési munkálatokat végeztek, telekommunikációs optikai 

szálat vezettek 12 utcában, korszerűsítették a Mihai Eminescu parkot.  

2015-ben a következő munkálatokat véglegesítették:  

Sor 

sz. 

Utca 

megnevezése 

Úttest/ 

Járda 

 

(m/mp) 

Vízhálózat/ 

Csatlakozások 

 

(m/db.) 

Esővíz-

elvezetés 

 

(m) 

Optikai 

szál 

csatornába 

való 

helyezése 

(m) 

Közvilágítás 

– oszlopok 

száma 

(db.) 

1. 1918. 

December 1. 

út 

0/6.526  - - 1.637  - 

2. Bernády 

György tér 

293 /0  317 /65  - 600  12. 

3. Bolyai 

Farkas utca 

419 

/2.170  

943 /375  - 557 * 

4. Cutezanţei 

utca 

0/11.623  1.764 /450  - 2.170  47  

5. Gheorghe 

Marinescu 

utca 

1.865 

/7.837  

1.456 /340  2.150  3.461  69  

6. Glória utca 246 /809  308 /125  550  468 9  

7. Tulipán utca 500 /** - 778  862  * 

8. Jeddi utca 1.100 

/3.170  

- 1.300  2.334  34  

9. Mihai 

Viteazul utca 

800 

/3.266  

860 /275  - 1.623  20  

10. Ştefan cel 

Mare utca 

232 

/1.096  

591 /440  - 639  * 
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11. Mihail 

Kogălniceanu 

utca 

270 /846  303 /170  - 482  * 

12. Petőfi Sándor 

tér 

85 /0  68 /10   257  7  

13. Mihai 

Eminescu 

park*** 

     

*2016-ban elvégzik a villamos oszlopok szerelését és azoknak az elektronos 

áramelosztó-hálózathoz való csatlakoztatását, az Electrica Rt. beruházásának 

befejezése után, amely a villamos vezetékeknek föld alá való vezetésére irányul.  

**2016-ban véglegesítik a járdakivitelezési munkálatokat.  

***A munkálatok 2015-ben kezdődtek el, s majd 2016-ban véglegesítik. 

Munkálattípusok: zöldövezet-rendezés, építkezés, városi bútorzat építése, elektromos 

berendezések, felszerelések.  

A munkálatok nem fejeződtek be, átadásukra 2016 folyamán kerül sor.  

5. Más beruházási munkálatok 

5.1 2015-ben véglegesítették a Negoiului utca korszerűsítése projekt kivitelezési 

munkálatait. 950 méter úttestet, járdát és 400 négyzetméter parkolót korszerűsítettek.  

6. Útjavítási és út-, park-, járda- és víz-, csatorna-hálózatjavítási munkálatokat 

végeztek a következő utcákban  

 

So

r 

sz. 

Utca megnevezése Munkálat típusa Felület 

(m
2
) 

1. Dózsa György (Laposnya utca–

Állomástér) 

aszfaltszőnyeg 6.564 

2. Ion Buteanu, 5-15. sz. Parkoló és járdák 1.640 

4. Kárpátok sétánya  27A, 31A. sz. Parkoló 249 

5. Segesvári út (Csorgó) Parkoló 110 

6. Éden Kaviccsal való leszórás 3.000 

7. Repülőtér Kaviccsal való leszórás 564 

8. Szamóca Korszerűsítés (úttest és 

járda) 

1.456 

9. Orgona Korszerűsítés (úttest és 

járda) 

1.164 

10.  Tolsztoj Korszerűsítés (úttest és 

járda) 

1.232 

11. Ballada-Cuza Vodă-Szabadság Körforgalom létesítése          

1.282 

12. C.R. Vivu (D2, D4) Bejáratok 77 

13. Kárpátok sétánya  (Kis Kárpátok) Parkolók és járható 

sétányok létesítése  

2.943 

14. Bărăganului aszfaltszőnyeg  és járdák 5.329 

15. Ilie Munteanu aszfaltozás 711 
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16. Nicolae Bălcescu Járdajavítás  471 

17. Kinizsi Pál Úttest és járda  375 

18. Unomáj Reprofilálás 2.800 

                    ÖSSZ  29.967 

 

7. Tervezési szolgáltatások  

2015-ben az alábbi munkálatokra dolgoztak ki megvalósíthatósági tanulmányokat: 

- 1918. december 22. út kiszélesítése, a Nicolae Grigorescu és Székely Vértanúk 

utcák közötti szakaszon; 

- forgalom zökkenőmentesítése a Dózsa György utca–1848 út közötti 

útkereszteződésben; 

- Segesvári út–1918. December 1. út körforgalom korszerűsítése; 

- 1918. December 1. út korszerűsítése, Marosvásárhely bejárata–Tulipán utca és 

Ştefan cel Mare utca–Rózsák tere szakaszon; 

- Forradalom utca–Köztársaság utca–1989. December 22. út korszerűsítése; 

- Dózsa György utca korszerűsítése a Termés utca és Rózsák tere közötti 

szakaszon.   

A műszaki-gazdasági mutatóknak a helyi tanácsban való jóváhagyása után kidolgozzák 

a műszaki tervet és a kivitelezi munkatervet.  

 

IV. KÖRNYEZETVÉDELEM – KÖZTISZTASÁG  

 

1. Hulladéksűrítő és –csomagoló platform – bekötőút  

Elvégezték a beszerzési eljárást és aláírták a munkálati szerződést a bekötőút 

kivitelezésére (amely jelenleg földút), amely kapcsolatot teremt a Dózsa György 

utcától a hulladéksűrítő és –csomagoló berendezés platformjáig (a szeméttároló 

közelében). 2016-ben elkezdik és megvalósítják ezen munkálatokat.  

 

2. Bekötőút (hulladék-lerakóból származó szennyvíz-tisztító állomás és az átrakó, 

komposztáló, sűrítő-csomagoló állomás közötti szakasz), átrakó, szortírozó, 

komposztáló állomások, háztartási-hulladék sűrítő-csomagoló és a hulladék-

lerakóból származó szennyvíz-tisztító állomás víz-csatornahálózata  

Az építkezési engedély megszerzése után 2015 júliusában elkezdődtek a kivitelezési 

munkálatok.  

A bekötőút munkálatai 95 százalékban befejeződtek, az úttest teljes hosszában 

használható.  

Befejeződtek az ivóvíz-csatornázási munkálatok.  

2016 május végéig befejezik az ivóvíz-szivattyúzási állomás munkálatait.  

 

V.   KÖZVILÁGÍTÁS 

 

1. Közvilágítási Rendszer működésben tartása (SIP) 

 A Közvilágítási Rendszer működésben tartását javításokkal, időszakos 

revíziókkal és a véletlenszerűen előforduló hibák kijavításával, a panaszok 

nyilvántartásával és a hibák hasznos időben való kijavításával érték el, biztosítva a 
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közvilágítás szolgáltatásának folytonos és lineáris működését (Marosvásárhely 

Polgármesteri Hivatala ezáltal eleget téve a közvilágítási szolgáltatást biztosító 

villamos energia-elosztó rendszer használatára vonatkozó szerződésbeli 

kötelezettségeinek). 

Munkálatok végzésének időszaka: állandó jelleggel.  

           A 2015-ös év folyamán több mint 1.250 meghibásodást jegyeztek fel a 

Közvilágítási Rendszer  energiaellátó hálózatában (föld alatti és föld feletti huzalok, 

transzformátorok, eszközök stb.) 

 

2. Közvilágítás felújítása 

      a.  Közvilágítás felújítása a Liszt Ferenc és az Igazságszolgáltatás utcákban 
A 2009. február 26-i 93-as számú helyi tanácsi határozattal jóváhagyták 

Marosvásárhely energetikai stratégiáját, amely magába foglalja a villamosmunkáknak 

az úttest- és járdajavítási, a víz- és csatornahálózat-, a gázhálózat-cserélési, valamint a 

villamos vezetékeknek föld alá való vezetésére irányuló munkálatokkal való 

egybehangolásának szükségességét is. 

A közvilágítást szakaszonként 2014–2015 között újították fel, a felsorolt 

munkálatokkal egybehangolva. Ennek során lebontották a meglévő közvilágítási 

oszlopokat, valamint 6 méteres fémoszlopokat, LED 57W típusú égőtesteket szereltek, 

s csatlakoztatták a közvilágítási rendszerhez.  

A munkálatokat 2015-ben befejezték.  

 

        b. Közvilágítás felújítása a Bazsalikom utcában, Vrancea sétányon, Posta 

előtti park (Pandúrok sétánya), Lămâiţei utca, Moldova utcai sétányok és park, 

Şurianu, Ion Buteanu, 1848 sugárút. 
A felújítás fő célja a közvilágítási rendszer adminisztrálásában levő 

energiahatékonyság növelése Marosvásárhely területén, a fényszennyezés csökkentése 

révén, valamint megfelelő éjszakai kivilágítás biztosítása.  

A felsorolt utcákon a következő közvilágítási munkálatot végezték:  

-  4 méteres fém villanyoszlop szerelése – 22 db. 

-  6 méteres fém villanyoszlop szerelése – 10 db. 

-  9 méteres fém villanyoszlop szerelése -  20 db. 

-  LED 57W típusú égőtest szerelése – 6 db. 

-  Olimp 70W LED 57W típusú égőtest szerelése – 22 db. 

-  Malaga 70W LED 57W típusú égőtest szerelése – 13 db. 

 -  Aluroad 150W LED 57W típusú égőtest szerelése – 21 db. 

 -  LES 1KV szerelése 1,9 km-en. 

A munkálatokat 2015-ben befejezték.  

 

c. Református templom (Középkori vár) megvilágításának felújítása 

A Református Templom megvilágítása érdekében a meglévő fényforrásokat 100W-os 

új készülékekre cserélték, megerősítették a reflektorok talapzatát, valamint 

világítótablót szereltek.  

A munkálatokat 2015-ben befejezték.  
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3. Közvilágítás felújítása és Marosvásárhely energiafogyasztásának optimizálása – 

I. szakasz  

A 2009. február 26-i 93-as számú helyi tanácsi határozattal, valamint a közvilágítási 

szolgáltatás 2006. június 7-i 230-as törvénye alapján jóváhagyták Marosvásárhely 

energetikai stratégiáját, melynek célja a fogyasztás csökkentése nagyteljesítményű 

világítótestek használatával, valamint ésszerű közvilágítás biztosításával.  

Az alább felsorolt utcák és útkereszteződések közvilágításának felújítása és 

optimizálása a 42W, 57W, 110W-os erősségű LED 57/83 típusú új világítótestekkel, 

illetve bontásból származó Malaga 70W, 100W, 150W, Estoril 100W, 150W, Trafic 

Vizion 250W, Marbela 250W, PVB 250W típusú égőtestekkel történik. A 

túlméretezett égőtesteket kisebb fényforrásokkal cserélik le. Az épületek és 

emlékművek megvilágítása korszerű, 30W-os LED típusú fényszórókkal történik. 

Ugyanakkor a klasszikus közvilágítási hálózat gyakori meghibásodása miatt 

szükségessé vált a meglévő hálózatnak újra való cserélése (TZIR 16x25 mmp).  

 

 

Utcák 

Égőtestek 

száma 

Optimizálás 

előtti 

képesség 

kw 

Optimizálás 

utáni 

képesség 

kw 

Különbözet 

kw 

Gyulafehérvári 15 1,77 0,54 1,23 

Bogáti 14 1,52 0,75 0,77 

Kalapács 6 1 0,25 0,75 

Caraiman 8 0,72 0,56 0,16 

Radnót 12 2,17 0,84 1,33 

Ludas 13 1,82 0,91 0,91 

Horea 13  3,25 0,54 2,71 

Széchenyi István 16 1,85 1,12 0,73 

Predeal 8 1,65 0,70 0,95 

Petrilla 5 0,45 0,21 0,24 

Kertész 2 0,25 0,1 0,15 

Harmónia 13 0,91 0,54 0,37 

Barátság 14 1,05 0,63        0,42 

Haladás 10 1,00 0,57 0,43 

Rügy 2 0,5 0,13 0,37 

Ágacska 12 0,98 0,59 0,39 

Ágacska parkoló 31 3,43 2,06 1,37 

Munka 15 1,05 0,63 0,42 

Művész 6 0,9 0,25 0,65 

Kollégium 1 0,25 0,10 0,15 

December 30. 8 1,75 0,80 0,95 

Kövesdomb 8 0,62 0,52 0,10 

Vöröstorony 3 0,37 0,21 0,16 

Kőmalom 4           0,55 0,28 0,27 

Urcuşului 4 0,25 0,28       - 0,03 
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Cseresznye 4 0,37 0,28 0,09 

Szlatina 7 1,15 0,70 0,45 

Déva 7 0,65 0,35 0,30 

Lămâiţei 15 3,80 1,44 2,36 

Kakukk 2 0,125 0,140 - 0,015 

Hangya lépcsők 10 0,84 0,50 0,34 

Poklos patak  20 1,47 0,88 0,59 

Szabadi  16 2,75 2,25 0,50 

Felszabadulás          24 6 3,6 2,4 

Gát           21 5,25 3,15 2,10 

Ilie Munteanu 6           1,5 0,6 0,9 

Dózsa György 16 1 0,44 0,56 

Útkereszteződések     

1918. december 1. út – 

Fortuna kereszteződés 

4 2 0,88 1,12 

Pandúrok sétány -  MBO 

üzemanyagtöltő-állomás 

kereszteződés 

1 1 0,44 0,56 

1989. december 22. út –

Triumf kereszteződés 

3 1,5 0,66 0,84 

1918. December 1. – 

Favorit kereszteződés 

4 2 0,88 1,12 

Épületek és emlékművek     

Bolyai Farkas Líceum 10 2,5 0,3 2,2 

Al. Papiu Ilarian Líceum 8 2 0,24 1,76 

Unirea Líceum 8 2 0,24 1,76 

Petru Maior szobra 3 0,75KW 0,09        0,66 

Petőfi Sándor szobra         2 0,5KW 0,06 0,44 

Bernády György szobra 2 0,5KW 0.06 0,44 

Emil Dandea szobra 2 0,75KW 0,09 0,66 

Holokauszt emlékműve 2 0,5KW 0,06 0.44 

Össz 446 79,45 35,08 44,37 

 

A jelenlegi 35,08 kW erősséggel az optimizálás előtti 79,45 kW-ot-ot 44,37 kW-tal 

csökkentették. Marosvásárhely villamos energia fogyasztásának optimizálásával 

mintegy 55%-kal csökkenthető a villamos áram fogyasztása.  

Marosvásárhely közvilágításának felújítása és a villamos energiafogyasztás 

optimizálása – I. szakasz érték szempontjából megfelel a Marosvásárhely Municípium 

és az Insta Group Kft. között létrejött 2013. december 17-i 269-es keretegyezménnyel 

meghatározott egységes árakkal.  

Kivitelezési időszak: 2015 - 2016. 

70 %-ban kivitelezett munkálat.                                          
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VI. Légi hálózatoknak föld alá vezetése 

 

1. Információáramlási hálózatok föld alatti építményei a Bărăganului utcában.  

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 a információáramlási hálózatnak a föld alá vezetését a 2005. 

évi 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.  

A következő munkálatokat végezték el: PE csöveket helyeztek a járdákba, betonból 

aknákat öntöttek, csatlakozásoknak aknák.  

             Munkálatok kivitelezésének időszaka: 2015 

             Befejezett munkálat. 

 2. Csatornarendszer építése a Középkori vár információ-átadási föld alatti 

hálózatainak 

Vasbeton aknákba helyezték a PE csöveket.  

             Munkálatok kivitelezésének időszaka: 2015 

             Befejezett munkálat. 

3.  Ugyanakkor az utcai hálózat korszerűsítési munkálatai – III. szakasz – keretében 

földalatti csatornákat készítettek az optikai szál bevezetésére 12 utcában, 15090 méter 

hosszúságban.  

 

 

VII. Energetikaszolgáltatási tanácsadás más részlegek felé  

 - A 2015. július 24-i 163-as számú szolgáltatói szerződésnek megfelelően 10 

áramforrást vásároltak, a Marosvásárhely területén felszerelt megfigyelő-kamerák 

elektromos árammal való ellátására.  

 - a Víkendtelepen levő megfigyelő-tornyocskák villanyárammal való ellátása, 

valamint a csúszda elektromos berendezésének kijavítása.  

 - az 1848 sétány zöldövezetének (Palas övezet) öntözőberendezésének villamos 

árammal való ellátása.  

-  Virágóra energetikai szolgáltatása. 

- melegházak elektromos berendezéseinek ellenőrzése.  

 

 

VIII. HŐSZOLGÁLTATÁS 

 - Marosvásárhely Municípium magántulajdonát képező javak felleltározása, amelyek 

az Energomur Rt.-vel, illetve az E-Star Maros Energy Rt-vel és a Locativ Rt-vel voltak 

koncessziós szerződésben (folyamatban).  

 - Az Energomur Rt. javainak kezelését célzó menedzsment bizottság hatáskörének 

teljesítésében való részvétel, amely bizottságot a 2014. június 23-i 1893-as rendelettel 

neveztek ki.  
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 A FŐÉPÍTÉSZ IGAZGATÓSÁGA 

 

A 2015-ös év folyamán, a Főépítész Igazgatósága – az Urbanisztika, Hosszú Távú 

Fejlesztés és Informatizálás Osztálya révén a következő lényeges tevékenységeket 

folytatta: 

 

Urbanisztika, Hosszú Távú Fejlesztés, Kataszter: 

 

- kidolgozták és jóváhagyásra bocsátották a 369. számú, 2014. Nov. 27-i H.T.H. 

módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet a Marosvásárhely 

municípium belterületén található utcák besorolására városi érdekeltségű övezetekbe, 

az épület- és területadók és -illetékek megállapítására vonatkozóan  

- határozattervezet a 2016-os adóévben érvényes helyi különadók és illetékek 

nagyságára vonatkozóan, a Főépítész Igazgatóság tevékenységének megfelelően 

- határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város Általános Urbanisztikai Terve 

meghosszabbítására, az urbanisztikai helyi szabályzatnak megfelelően 

- javaslatok/ötletek a tevékenységi ágazat specifikus normatíváinak projektjeire 

- kiadtak, kibocsátottak és archiváltak 20 előzetes kedvezőségi véleményezést az 

Övezeti Urbanisztikai terv összeállítása végett 

- kiadtak, kibocsátottak és archiváltak 150, a Terület – és Városrendészet 

Szakbizottsága általi véleményezést; 

- kiadtak és kibocsátottak 108 véleményezést az idényfüggő teraszok időszakos 

Működési Engedélyeinek megszerzése céljából 

- a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 18 PUD-tervet 

- a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 20 PUZ-tervet 

- 8 alkalommal vitát szerveztek a közvélemény bevonásával a javaslatokra és a 

szabályozásra az urbanisztikai dokumentációk 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. 

- 2077 (megoldott) esetet (iratot) ellenőriztek különféle 

kérések/megkeresések/bejelentések/belső feljegyzések alkalmával; 

- 844 különböző tárgyú kérés/megkeresés/ belső feljegyzés nyomán oldottak meg 

problémákat a részleg referensei és szakfelügyelői által 

- a részleg jogtanácsosa révén megkeresésekre/kérésekre megoldást találtak 

- 1118 urbanisztikai igazolványt bocsátottak ki különféle, a részleg tevékenységére 

jellemző specifikus kérésekre, meghosszabbítva az urbanisztikai igazolványok 

érvényességi határidejét  

- együttműködtek a Közterületi Igazgatósággal (ADP) egyes ingatlanok 

tulajdonjogának engedélyezésére és bejegyzésére Marosvásárhely municípium javára 

- profilinformációk szolgáltatása a polgárok részére közvetlen módon, telefonon vagy 

elektronikai úton (e-mailben) 

- helyrajzi – kataszteri azonosításokat végeztek úgy az intézményen belüli, mint az 

azon kívüli kérések esetén 

- együttműködtek a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztályával szakmai 

kérdésekben (véleményezések, urbanisztikai igazolványok, építkezési/felszámolási 
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engedélyek, előző projektek azonosítása – projektek lakótömbök burkolására külső 

finanszírozással), valamint a folyamatban levő projektek kapcsán felmerülő kérdések 

megválaszolása céljából; 

- együttműködtek a Gazdasági Igazgatósággal – Adók- és Illeték-megállapító Részleg, 

Könyvelőségi (Költségvetési) Osztály; 

- együttműködtek a kataszteri, valamint az ingatlan- hirdetési kérdésekben (OCPI) 

- együttműködtek az urbanisztikai dokumentációk ellenőrzésében (ISC, APM) 

- részt vettek a Municípium Helyi Tanácsa szakbizottságának ülésein, az összeállított 

határozat – tervezetek véleményezésre bocsátás végett 

- ellenőrzést végeztek a terepen kényszerű helyzetekben;  

- képviseltették magukat azon bírósági ügyekben, amelyek az igazgatóság 

tevékenységét érintették 

- nyilván tartották a kibocsátott véleményezéseket, közvitákat, okiratokat zártak le  

- specifikus tevékenységet folytatott – belső igazgatói ellenőrzést: a részleg 

tevékenységének megfelelő operációs eljárások aktualizálása, kockázati jegyzék, 

önértékelési kérdőívek 

- leltárba vették a GIS digitális adatbázist, amelyet a Geotop 2001 kft. vételezett 

- kijavították a mértani hibákat, érvényesítették a diszponibilis geometriát, és 

feltöltötték a GIS szerverre 

- aktualizálták az adatokat a GIS - M2N applikációban: Időszerűsítették és alkalmazták 

az utcákhoz és postai irányítószámokhoz, a fiskális övezetekhez kapcsolódó adatokat  

- urbanisztikai dokumentációk archiválása a H.T.H. által (PUZ-PUD), valamint ezek 

megjelentetése a hirdető felületen: PUD - 18; PUZ - 20  

 

PROJEKTEK:  

1. MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTALÁNOS 

VÁROSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÚJRAIDŐSZERŰSÍTÉSE 

 

- 2015-ben folytatódott a véleményezések beszerzése. Ily módon, 8 intézmény 

esetében aktualizáltak véleményezést (SRI, Telekom, Romgaz, Belügyminisztérium – 

Logisztikai Igazgatóság, ISU, E-ON ROMÁNIA Rt, Transgaz, Mezőgazdasági és 

Falufejlesztési Minisztérium – ANIF), 6 más intézmény igényelt véleményezést (GDF 

Suez Depomures, Maros Megyei Országutak, Országos Vasútvállalat – CFR - , 

Szállításügyi Minisztérium, az Információs Társadalom Minisztériuma, 

Belügyminisztérium – IPJ Maros)  

- Továbbá folytatódik az eljárás a Környezetvédelmi Felügyelőség 

véleményezésének megszerzése érdekében. További intézmények közölték velünk, 

hogy nem tartozik feladatkörükbe a PUG-k véleményezése (Szociális, Munkaügyi- és 

Családi Minisztérium, ISC)  

- Információkat igényeltek a marosvásárhelyi 01011-es katonai egységtől – 

Honvédelmi Minisztérium – azon biztonsági övezetekre vonatkozóan, amelyek részei 

lesznek a következő helyi urbanisztikai szabályzatnak.  

- A Proiect kft-nek (a PUG elkészítője) - együttműködésben András István úrral – 

elküldték a PUZ és PUD terveket tartalmazó CD-ket (amelyeket a Helyi Tanács 

jóváhagyott 2013-tól kezdődően, a 2013 előttieket azelőtt továbbították) 
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- Átvették, ellenőrizték (együttműködés az APM-mel) és 10 intézménynek 

kiküldték a Környezetvédelmi Jelentést (201 oldal), az APM-mel bezárólag – a 

környezetvédelmi engedély beszerzési eljárása céljából. 

- Információkat kértek különféle intézményektől, kérdőívet állítottak össze a 

Környezetvédelmi 

- Kiegészítő információt kértek és kaptak a TRANSGAZ használatában lévő 

létesítmények biztonsági övezeteire vonatkozóan a Környezetvédelmi és Egészségügyi 

Központ által kért adatok kapcsán, a Környezetvédelmi Jelentés kidolgozása végett. 

- A Polgármesteri Hivatalban dolgozó kollégákkal és az újraaktualizált PUG 

elkészítőjével való közreműködés eredményeképpen több gondot is tisztáztak: a Május 

1 övezetben lévő városi belterület határának módosítására vonatkozóan (az 1996. 

Feb.5-I H.T.H. szerint), illetve az információk GIS-rendszerbe való rendszerezéséről a 

Helyi Urbanisztikai Terv esetén, valamint a fennmaradó zöldövezetek ellenőrzése 

végett. 

- A Maros Megyei Tanács kikérte az Erdélyi Autópálya, valamint a kerülőút 

vonalát, ezen információkat továbbították a PUG elkészítőjének. 

- Előkészítették azon területek megjelölését, amelyeket belefoglalnak majd a 

belterületbe 

 

2. KÖZPONTI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG – 

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIA 
A stratégiát kielemezték, és hozzá kiegészítéseket javasoltak „Az orvosi és 

gyógyszerészeti részleg elemzése”, illetve „A Kutatás – Innováció – Átvitel” című 

fejezetek esetében. 

 

3. A NAGY KAPACITÁSÚ VÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ RENDSZEREK 

ELŐTÉRBE HELYEZÉSE ROMÁNIÁBAN 

- Marosvásárhely megyei jogú város benevezése más városokkal együtt a projekt 

keretében, a vezető város státuszának elnyerése érdekében.  

- Ez feltételezte a Metropolitán Mobilitásért Egyesület által kért válasz 

kidolgozását Marosvásárhely megyei jogú város jellemzőire és potenciáljára 

vonatkozóan, a városi és szociális-gazdasági struktúra kritikus övezeteire nézve, 

valamint a metropolitán övezetre, a nagy kapacitású személyszállítási rendszer 

fejlesztésére, a személyszállítási szolgálatok minőégére és felszereltségére, illetve az 

integrált személyszállításra vonatkozó projekt-javaslatokra vonatkozóan, továbbá az 

életminőség javításának potenciáljára nézve. 

- Együttműködés különféle intézményekkel és szervezetekkel az AMM által 

kibocsátott kérdőív kitöltéséhez szükséges információk kapcsán -  

DJS Maros, Vasút (CFR) - személyszállítás, Vasúti Infrastruktúra (CFR), Közszállítási 

Rt & Siletina Impex kft,  Közúti Rendőrség, ANAF, Maros Megye Tanácsa, 

Országutak Marosvásárhelyi Osztálya, Maros Megyei Prefektúra, a polgármesteri 

hivatal különféle osztályai (ADP, Műszaki Igazgatóság, Somostető, Állatkert, Uszoda, 

Maros Sport- és Szabadidő-központ) - valamint  információk igénylése más 

intézményektől, amelyek nem válaszoltak a kérésre.  Az AMM – kérdőíveket 

kitöltötték és továbbították. 
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- A 2015. aug. 26-i találkozó előkészítése (a meghívottak azonosítása, 

elérhetőségek begyűjtése, a meghívók továbbítása, együttműködés az AMM-mel a 

terem előkészítésében, más adminisztratív jellegű feladatok) 

- Együttműködés a december 15-i találkozó előkészítése érdekében (a 

Marosvásárhely megyei jogú város részéről való meghívottak azonosítása, 

elérhetőségeik lejegyzése, némelyek megkeresése a részvétel visszaigazolása céljából)  

 

ROMÁNIA TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATEGIÁJA  

  

- A Marosvásárhely Municípium által javasolt kiegészítések és javítások 

előkészítése „Románia Területfejlesztési Stratégiája” kapcsán, a stratégia céljait, 

valamint Marosvásárhely projektjeit szem előtt tartva.  

 

EGYEBEK 

- A Maros Megyei Tanácstól kapott kérdőív kitöltése, amely ahhoz a 

dokumentációhoz szükséges, amellyel a Kulturális Főváros státuszáért szálltunk 

versenybe 

- Kérdőív kitöltése – A Maros völgyének hosszú távú társadalmi-gazdasági 

fejlődési potenciálja. Központi Régió  

- Válasz megfogalmazása és továbbítása a Nemzetközi Finanszírozású Projektek 

Osztálya részére a „Zöld Út a Hosszú Távú Fejlesztéshez” elnevezésű projekt kapcsán  

- A projektek nyilvántartási lapjainak előkészítése, aktualizálása és kiegészítése 

Marosvásárhely megyei jogú város jelentős projektjeire vonatkozóan 

 

VÁROSI MOBILITÁS 

 

- Részvétel a „Challenge” nemzetközi projektben partneri minőségben, a 

következő témában: „Egy vállalható városi mobilitás megtervezésének kihívásai”.  

- A Snake Game projekt megszervezése, e játék-projekt az Európa Gimnáziummal 

való együttműködésben, 4 hetes időszakban, a lakosság tudatosítása érdekében – egy 

vállalható városi szállítási rendszer fontosságára vonatkozóan. 

- Csatlakozás az Endurance országos hálózathoz, amely részt vesz az európai 

városok és régiók terveinek (vállalható városi mobilitás) elősegítésében, 

tapasztalatcsere és a tagországok közti jó kapcsolatok révén. 

 

 

7. DIGITÁLIS MAROS STRATÉGIA 

 

THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS  kft. 

képviseli Marosvásárhely megyei jogú várost aktív partnerként képviselik a 

Versenyképességi Pólus a kutatásért és az orvosi informatikáért elnevezésű projekt 

implementációs konzorciumában, illetve a Digital Maros projektben. E tekintetben, a 

The Science City for Research and Medical Informatics kft. vezetősége, amelyet a 

főépítész koordinált, 2015-ben a következő intézkedéseket hozta:  

- A vállalat adminisztrációs tanácsa a 2015-ös év folyamán 3 alkalommal ült össze, 

ahogy azt a jegyzőkönyvek mutatják (feljegyezve az ülések napirendje), (2015. Jan.23, 
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2015. Aug.18, 2015.dec.10). Hasonlóképp, 3 AGA-gyűlést hívtak össze (2015. Jan. 29, 

2015. Máj. 28, 2015. Dec. 17). E gyűlések tárgyát a pénzügyi kötelezettségek és 

döntések, valamint a versenyképességi pólus létrehozása és kiterjesztése, valamint a 

pólus stratégiájának elfogadása volt. Az ülések jegyzőkönyvei elérhetők a 

polgármesteri hivatal honlapján is. Összeállították és benyújtották az illetékes 

intézményekhez a kötelező pénzügyi okmányokat a 2015-ös pénzügyi évre. Továbbá, a 

Maros Megyei Kereskedelmi Kamara Nyilvántartójában újraaktualizálták az egyesület 

alapító okmányának azon adatait, amelyek az adminisztrációs tanács mandátumának 

meghosszabbítására vonatkoznak (22-es AGA-határozat, 2015. Máj. 28) 

- A partnerek beszervezéséhez, valamint a LifeTechCity Egyesület – Versenyképességi 

Pólus az Orvosi szférában, az Élet tudományaiban és az Orvosi Informatikában - 

megalapításához és bejegyeztetéséhez szükséges lépések. 2015. Jún. 30-án a 

Marosvásárhelyi Bíróság elrendeli az egyesület bejegyzését az Egyesületek és 

Alapítványok Nyilvántartó Jegyzékébe, ezáltal a Versenyképességi Pólus jogi 

személyiséggé válik.  

A LifeTech City Egyesület jelenleg 19 alapító tagot számlál, éspedig: Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város, Maros Megye, Központi Régiófejlesztési Ügynökség, 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhelyi Petru Maior 

Egyetem,  Sapientia Egyetem, Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem, 

Maros Megyei Klinikai Kórház, Megyei Sürgősségi Kórház (Marosvásárhely), 

Marosvásárhelyi Szívgyógyászati és Transzplantációs Sürgősségi Intézet, Maros 

Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, Locativ Rt, The Science City for Research and 

Medical Informatics Rt, Bioeel kft, Vim Spectrum kft, Plasmaterm Rt, Procontrol kft, 

Tetronic kft, Ecomotive Development kft.  A továbbiakban a LifeTech City Egyesület 

érdekelt az új tagok beszervezésében.  Mindeddig a  SMURD Alapítvány, az 

Egészségügyi Minőség-ellenőrző Menedzsment-Hatóság, a Scientifica Egyesület; az 

Ortoprofil kft; a Procardia kft; a 3D Creativity kft nyújtották be kérésüket az 

egyesületbe való felvételre. 2015 aug. 11- én aláírták a partnerségi egyezményt a THE 

SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS Rt. és a 

MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM között, egy 

invesztíciós projekt megvalósítása érdekében:  „NANOBIOLÓGIAI ÉS 

NANOTECHNOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT – NANO-X INTÉZET”- a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem belterületén   - a projekt a 2014-

2020-as Versenyképességi Operációs Program keretében finanszírozandó. 1.1.1.Akció.  

Nagy infrastruktúrák (CD)  Beruházási prioritások (PI 1) A kutatási- és innovációs 

infrastruktúrák javítása, valamint a kapacitások fejlesztése a kiválóság elérése céljából 

(CDI tekintetében), továbbá a kompetencia központok, különösen az európai 

érdekeltségűek elősegítése.  Versenykód: POC  – A.1-A.1.1.1-F-2015.  A projektet 

benyújtották finanszírozás érdekében, jelen pillanatban az értékelési szakaszban van. E 

Partnerségi Egyezmény célja, hogy megkönnyítse az együttműködést a  LifeTech City 

Egyesületen belül – NANO-X Intézet - az egyesület többi tagjával, valamint kiterjessze 

a kapcsolatot más potenciális partnerek irányába.  

- Kidolgozták a Versenyképességi Pólus Stratégiáját (orvosi ágazat, az Élet 

tudományai, orvosi informatika), ezt jóváhagyásra bocsátják az egyesület AGA-

ülésén 2016 januárjában. 
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- Időszakos találkozókat szerveztek a Versenyképességi Pólus tagjaival új 

projektek és partnerkapcsolatok létrehozása érdekében 

- új finanszírozási lehetőségeket neveztek meg strukturális alapokból, európai 

alapokból, nemzetközi megegyezések révén a projektek számára a partnerekkel 

közös megfogalmazásban 

 - újragondolták a Digitális Maros Stratégiát, amelyet jóváhagyásra bocsátanak a 

Helyi Tanácsban 2016 első félévében 

 

 

Informatikai ágazat: 

 

2015-ben folytatták a számítógép – hálózat karbantartását, amelyet 2011-ben új 

felszerelésekkel bővítettek ki (számítógépek, szerverek, hálózati felszerelések) európai 

finanszírozású projekteknek köszönhetően. 

E rendszereken az alábbi műveleteket végezték: 

- A hibás rendszerek esetében installálták/újrainstallálták az operációs rendszert 

- Megállapították a hibákat és felülvizsgálták a javításokat az erre kompetens 

céggel (fizikai javítás) 

- Installálták/újrainstallálták a nyomtatókat a számítástechnikai rendszerekben 

- Konfigurálták a hálózatokat a hibák megjelenésekor, illetve a számítógépes 

rendszer helyzetének változtatásakor 

- Vírusirtást és javítást eszközöltek egy sor operációs rendszernél  

 

Weboldalak gondozása 

 

Folytatták 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. 

Ezekhez új modulokkal és részekkel gazdagították: 

- Előadások, művészeti megnyilvánulások – a weboldalon levő hirdetők állandó 

aktualizálásával 

- Az intézményhez tartozó igazgatóságok és részlegeknél használatos okiratok és 

típusnyomtatványok újraaktualizálása 

Ebben a formában valósult meg az integráció más applikációkkal az intézményen 

belül, megkönnyítvén a polgárok hozzáférését a közérdekű információkhoz és az 

online rendszerekben. 

 

Internet szerverek 

 

A szervereket (internet, e-mail, web) folyamatosan karbantartották (felhasználók, e-

mail címek, ezek konfigurációja a rendszerekben)  
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Adatbázisok –back up 

 

Az összes adatbázis esetén időszakos mentéseket eszközöltek mágneses 

adathordozókra, merevlemezre vagy back-up szerverekre, a hálózat konfigurációjától 

függően. Novemberben egy további szervert konfiguráltak a back-up procedúrák 

javítása és ellenőrzése végett, bekapcsolván a külső osztályokat is ezen eljárásokba. 

 

Választási Nyilvántartás 

Az Országos Választási Nyilvántartást aktualizálták és kijavították - az elhunyt 

személyek adataival, illetve aktualizálták a listákat szavazókörzetek szerint. 

  

Szoftok karbantartása – európai projektek 

Folytatódott az intézmény keretén belüli, külföldi finanszírozású projektek 

implementációja és javítása: 

- „A közszolgáltatások korszerűsítése és a hatékonyság javítása Marosvásárhely 

polgárai hasznára” – CIC. E program adminisztrációja az új felhasználók 

létrehozásában, a vállalati szerkezet módosításában, az adatbázisban fellelhető hibák 

kijavításában, új információkkal való fejlesztésben és aktualizálásban, valamint új 

jelentések elkészítésében (belépési/ kilépési nyomtatványban) állt. 

- „A közszolgáltatások idejének, hatékonyságának javítása urbanisztikai 

területábrázoló megoldásokkal – Marosvásárhely – GIS.  

Felújították az utcanevekre és a postai címekre, kódszámokra és fiskális övezetekre 

vonatkozó információkat. Bevezették az adatbázisba az új Területi Közigazgatási 

Egységeket. 

- „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” 

- „ÜLEPÍTŐ” – weboldal létesítése az intézmény oldalán a projekt implementálási 

stádiumát bemutató információkkal. Karbantartási- és segítségnyújtási szerződést 

kötöttek a felhasználókkal ezen applikációk esetében, ezeket folyamatosan 

aktualizálták az év során az új legiszlációs módosításoknak megfelelően. 

 

 Más applikációk gondozása  

Az év során karbantartott és aktualizált applikációk: 

- Lex Expert legiszlációs program 

- A beruházások kezelése 

- Számlakezelés 

- Lakások adminisztrációja 

- Fizetési utalványok kezelése 

- Belépőjegyek kezelése 

- A Szociális osztály által a tanulók, egyetemisták és nyugdíjasok részére 

kibocsátott bérletek programjának kezelése 
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Partnercégek 

 

A partnercégekkel való együttműködés (Redatronic kft, Netsoft kft, Sobis Solutions 

kft, Indeco Soft kft, Intergraph kft, RDS, Vodafone) a számítógép-hálózat 

karbantartása, fejlesztése és védelme érdekében jó feltételek mellett folyt, és nem 

voltak az informatikai rendszer működését veszélyeztető események.  

 

Más tevékenységek 

 

Antivírus-programokat (licenceket) szereztek be egy újabb naptári évre a 

munkaegységek, szerverek és e-mail címek védelme érdekében. 

 A Javadalmazási- és humánerőforrás részleg segítségével munkaigazolványokat 

bocsátottak ki az intézmény alkalmazottai számára. 

 Egy sor oklevelet, grafikai munkát, belépő igazolványt bocsátottak ki az 

intézmény által szervezett események kapcsán.  

 Elkezdődött a számítástechnika és ezek tartozékainak beszerzése a műszakilag 

elavult számítógépek cseréje céljából. 

 

Akták / iratok az iktatóban 

Összeállított/elosztott/megoldott akták/okiratok száma (az iktató révén): 170 

 

2016-ban folyamatban lévő projektek: 

- Szerződéskötés a projektek, szerverek és szoftverek fenntartási, aktualizálási és 

karbantartási munkálatai érdekében 

- Számítástechnikai felszerelések beszerzése (számítógépek, nyomtatók, 

szoftverek) a létező számítógép-állomány javítása végett 

- Az intézmény weboldalának új platformra való helyezése, javított biztonsággal 

 

A Főépítész Igazgatóság keretébe tartozó Építkezéseket Engedélyező Osztály 2015-

ben folytatott tevékenysége kapcsán lényegesek a  következők:  

 2015-ben az osztály tevékenységét 8 szakfelügyelővel, valamint 1 

szakreferenssel folytatta, a következőképp: 

 Az egyik szakfelügyelő a közönségszolgálatban dolgozott, 7180 okiratot vett át 

és jegyzett be a Főépítész Igazgatóságának, ebből 4456-ot az Építkezéseket 

Engedélyező Osztály részére. 

 A Főépítész Igazgatóság keretében bejegyzett iratok között – amelyeket az 

Építkezéseket Engedélyező Osztály szakfelügyelői állítottak össze, a következő 

hatósági iratok állnak: 

- 1050 városrendezési bizonyítvány 

- 166 városrendezési bizonyítvány érvényességi idejének meghosszabbítása 

- 502 építkezési engedély, 

- 100 építkezési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 

- 37 felszámolási engedély 

- 1 felszámolási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 

- 3 véleményezés a Maros Megyei Tanács részére  
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- 214 felszólítás az építkezési engedéllyel rendelkezők részére, az építkezések 

végleges értékére vonatkozó nyilatkozataik benyújtására vonatkozóan  

- 300 átvételi jegyzőkönyv aláírása a munkálatok befejezésekor, a helyi közigazgatás 

képviselői nevében, ebből 32 jegyzőkönyvben jelzik az engedélyezett munkálatok 

stádiumát, tekintettel az építkezési engedély érvényességi határidejére 

- 332 kalkulációs lap az építkezési engedély kibocsátási illetékének szabályozására 

- 106 bírság kirovása az Adótörvény előírásainak megfelelően, az építkezési 

engedéllyel rendelkezők által végrehajtott munkálatok esetén, amennyiben a 

tulajdonosok nem nyújtották be (késedelemmel nyújtották be) nyilatkozataikat a 

munkálatok végleges értékéről. A törvény által kiszabott határideig ki nem fizetett 

tartozások (adósságok) miatt 23 bírságot továbbítottak a Gazdasági Igazgatóságra a 

végrehajtási eljárás elindítása végett  

- 4 adóhatározat továbbítása a Gazdasági Igazgatóságnak a végrehajtási eljárás 

elindítása végett  

- 12 belső feljegyzés továbbítása a Gazdasági Igazgatóságnak, ezekben azon 

építkezési engedélyek (és ezek tulajdonosainak listája) szerepel, amelyek kötelesek 

bejelenteni a megvalósult építkezéseket a pénzügyi szerveknek az adóhatározat végett 

- 12 belső feljegyzés továbbítása a Gazdasági Igazgatóságnak, azon építkezési 

engedélyekkel (és ezek tulajdonosainak listájával), amelyek kötelesek bejelenteni a 

cégtáblákat és reklámokat a helyi adók- és illetékek kifizetése kapcsán – a hirdetési 

eszközök használata okán 

- 4 negyedévi jelentés továbbítása az Állami Építkezési Felügyelőségnek, beleértve a 

Főépítész Igazgatóság által kiadott hatósági aktákat, az elmúlt években kiadott, és 

érvényüket vesztett építkezési engedélyeket 

- 12 havi jelentés a folyó évben a Főépítész Igazgatóság által kibocsátott építkezési 

igazolványokra és engedélyekre vonatkozóan, ezek továbbítása az Állami Építkezési 

Felügyelőségnek 

- 12 havi – és 4 negyedévi jelentés továbbítása az Országos Statisztikai Hivatal 

részére, a kibocsátott építkezési engedélyek (egyéni és kollektív lakások) beépített 

területére, a belterületre, a lakható területre vonatkozó adataival  

- 352 válaszadás azon petíciókra, amelyek az 544/2001-es Törvény alapján kéréseket 

fogalmaznak meg a közérdekű információk szabad elérhetőségére, valamint panaszok, 

észrevételek, közlések esetén 

- 1177 válasz urbanisztikai igazolványok, építkezési / felszámolási engedélyek 

kibocsátása, a bemutatott dokumentációk kitöltése, más belső feljegyzések az 

intézmény különféle részlegei irányába 

- 1 határozattervezet a helyi adók- és illetékek nagyságának megállapítására 

vonatkozóan, a városrendészeti igazolványok, valamint a véleményezések és 

engedélyek kibocsátását illetően a 2016-os pénzügyi évre (Főépítész Igazgatóság) 

 Az építkezési munkálatok végrehajtására vonatkozó specifikus legiszláció 

tiszteletben tartásának folyamatos ellenőrzése a terepen a következőképpen történt: 

1. Az Építkezési Munkálatokat Engedélyező Osztály tanácsosai és szakfelügyelői 

hetente ellenőrizték azokat a létesítményeket, amelyek kapcsán igényelték a 

városrendészeti igazolvány és az építkezési/felszámolási engedély kibocsátását, az 

építési/felszámolási munkálatok végrehajtása érdekében.   
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2. A Helyi Rendőrség hetente továbbította az ellenőrzött létesítmények (elhelyezések) 

listáját, csatolva az ezekhez tartozó fotókat, az építkezési/felszámolási munkálatok 

végrehajtásáról annak érdekében, hogy alkalmazzák a törvényes eljárásokat az illető 

kompetenciáknak megfelelően. 

3. Az engedélyezett építkezési munkálatok befejezésekor, a jegyzőkönyv kitöltésekor 

ellenőrizték a minőséget; 

4. Ellenőrizték az építkezések fizikai stádiumát a kibocsátott építkezési engedélyek 

érvényességi idejének lejártával, amennyiben ezek tulajdonosai nem jelentek meg a 

munkálatok átadásán/átvételén, amelyet az Építkezési Munkálatokat Engedélyező 

Osztály tanácsosai és szakfelügyelői eszközöltek. Jegyzőkönyveket állítottak össze a 

létesítmények fizikai stádiumáról, az építkezési engedélyek határidejének lejártával. 

 

 

TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS VAGYONI IGAZGATÓSÁG – 

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 vesz át, dolgoz fel és bocsát ki, beleértve a taxis 

szolgáltatás irányítását, valamint ellenőrzéseket tart a különféle elárusító 

rendszerekben.     

 

Fő feladatok: 

- Működési véleményezés kibocsátása kereskedelmi struktúrák részére 

(kereskedelmi/szolgáltató egységek), a 124/2004-es, utólag módosított és kiegészített, 

a kereskedelmi tevékenység folytatására kibocsátott véleményezésekre vonatkozó 

HTH alapján; 

- Működési engedélyek kibocsátása a közélelmezési egységek részére, az utólag 

módosított és kiegészített 39/2007-es HTH alapján, amely a közélelmezési egységek 

működési engedélyeinek kibocsátására vonatkozik;  

- Működési engedélyek (véleményezések) kibocsátása kiárusító központok 

(piacok) részére, az utólag módosított és kiegészített, 124/2004-es HTH alapján; 

- Az ideiglenes működési véleményezések kibocsátását célzó iratcsomók átvétele 

(meghatározott időre, utcai és mozgó árusok, időszakos teraszok az eladási egységek 

előtt vagy köz- illetve magánterületen elhelyezkedő független teraszok, promóciós 

termékek elárusítása, bármilyen jellegű időszakos megnyilvánulás) a 124/2004-es, 

utólagosan módosított és kiegészített HTH alapján. 

- Marosvásárhely megyei jogú város területén folytatott taxis rendszerben történő 

szállítás engedélyezése, megszervezése, adminisztrálása a 38/2003-as Törvénynek, 

valamint a 349/2013-as HTH előírásai alapján; 

- Az Operációs Eljárásokra vonatkozó referátumok összeállítása: bejegyzések a 

személyszállítási (taxis) tevékenységek működési engedélyeibe; 

- Az utasítások alapján kibocsátott véleményezések/engedélyek feldolgozása, és az 

adók korrelációja az IMPOTAX program segítségével.  

- Az érvényes működési engedélyek/véleményezések láttamoztatása a 2015-ös évre 



44 

 

- A költségvetési adósság nyilvántartásával, begyűjtésével, visszaszerzésével 

megbízott osztályok támogatása a ki nem fizetett adósságok operatív 

behajtásában, a kibocsátott éves működési engedélyeket/véleményezéseket 

illetően  

- Azon kereskedelmi egységek ellenőrzése, amelyek rövidesen meg kell, hogy 

kapják a működési engedélyt/véleményezést 

- 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. Véleményezések/engedélyek kibocsátása 

1. A Polgárok Információs Központja – 13-as szoba, osztályunk képviselői 

tanácsadást szolgáltattak a következő esetekben: 

- A működési engedélyek/véleményezések kibocsátásához szükséges kérések és 

dokumentációk átvétele 

- A működési engedélyek/véleményezések módosítása vagy kiegészítése céljából 

benyújtott kérések átvétele 

- A működési engedélyek/véleményezések érvénytelenítésére beadott kérések 

átvétele 

- A működési engedélyek/véleményezések évenkénti láttamoztatása (ellenőrzés és 

tisztázás az IMPOTAX programmal, láttamozás) 

- Új véleményezések/működési engedélyek kibocsátása 

2. Az átvett iratcsomók feldolgozása az informatizált programokkal, a működési 

engedélyek/véleményezések feltételeinek terepen való ellenőrzése után 

- Referátumok és utasítás-tervezetek összeállítása a működési 

engedélyek/véleményezések kibocsátására, kiegészítésére és visszavonására 

vonatkozóan  

a) Működési engedélyek/véleményezések kereskedelmi és szolgáltató egységek 

részére, - 59 polgármesteri rendelkezésnek megfelelően  

 

Kibocsátások 464 

Kiegészítések 38 

Módosítások 84 

Visszavonások 344 

Visszavonások a láttamozás 

be nem fizetése végett 

152 

Visszavonások az értesítések 

átvételének elmulasztásáért 

15 

Másodpéldány 6 
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b) Működési engedélyek/véleményezések közélelmezési egységek részére, 53 

polgármesteri rendelkezésnek megfelelően 

 

Kibocsátások 98 

Kiegészítések 8 

Módosítások 20 

Visszavonások 70 

Visszavonások a láttamozás 

be nem fizetése végett 

52 

Másodpéldány 2 

 

 

c) Működési engedélyek/véleményezések kiárusítási központok (piacok) 

részére, 25 polgármesteri rendelkezésnek megfelelően. 

 

Kibocsátások 53 

Kiegészítések 2 

Módosítások 1 

Visszavonások 25 

Visszavonások a láttamozás 

be nem fizetése végett 

45 

Másodpéldány 1 

 

Összes engedélyek/véleményezések 2015. dec. 31-ig: 4.585   

 

 

 

d) A kérések feldolgozása az Időszakos teraszok ideiglenes működési engedélye 

kibocsátása kapcsán -  

 

Kibocsátások 106 

 

 

e) A promóciós kereskedelemmel foglalkozók (saját egységeik előtt, mozgó 

árusok, időszakos megnyilvánulások), ideiglenes működési 

engedélyeinek/véleményezéseinek kibocsátása érdekében benyújtott kérések 

feldolgozása 

 

Kibocsátások 355 

  

 

 

f) Taxis rendszerben folytatott személyszállítási tevékenységeket folytató 

természetes és jogi személyek (működtetők) részére kibocsátott engedélyek: 
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Taxisengedélyek – természetes 

személyek 

156 

 

Visszavonások 1 

 

Taxisengedélyek – jogi személyek 494 

Visszavonások - 

ÖSSZES Engedély 

2015.dec.31-ig 

649 

 

 A személyszállítási/taxis engedélyek kibocsátására és visszavonására vonatkozó 

dokumentációk feldolgozása, valamint a taxis engedélyekbe való bejegyzések, 70 

polgármesteri utasítás eredményeképp:  

- a szállítási- és taxis engedélyek visszavonása és kibocsátása természetes/jogi 

személyek (működtetők) részére: 70 kérés; 

- taxis engedély módosítása: 62 kérés 

- taxis engedély érvényességének meghosszabbítása természetes személyek részére: 2 

kérés 

- szállítási engedély és taxis engedély visszavonása egy természetes személy 

(magántaxis) esetében 

 

  

VÉLEMÉNYEZÉSEK/ ENGEDÉLYEK 

véleményezés/ 

engedély 

típusa 

láttamozások/ 

engedélyek 

száma  

2015 jan. 1-ig 

Kibocsá-

tások 

Vissza-

vonáso

k 

Visszavonások 

a  

Láttamozási 

díj be nem 

fizetése /   a 

láttamozás 

átvételének 

elmulasztása  

láttamozáso

k  

2015.  

dec.31-ig 

(1+2-3-4) 

0 1 2 3 4 5 

Működési 

láttamozás 

eladási 

egységeknek 

3746 464 344 152 

15 
3699 

Engedélyek 

közélelmezési 

tevékenységek

hez 

510 98 70 52 486 

Működési 

láttamozás 

kiárusítási 

központoknak 

417 53 25 45 400 

ÖSSZESEN 4673 615 439 264 4585 

Taxis 650 - 1 - 649 
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engedélyek 

természetes és 

fizikai 

személyeknek 

ÖSSZES 

láttamozás/ 

engedély 

5323 615 440 264 5234 

Ideiglenes  

engedélyek - 

teraszok 

- 106 - - - 

Ideiglenes  

láttamozás 

- 355 - - - 

 

 

3. A polgármesteri utasítások feldolgozása az osztály informatizált adatbázisában, 

illetve az IMPOTAX programmal. 

4. A Könyvelőségi Osztálytól átvett számlakivonatok feldolgozása az informatikai 

program segítségével, a 2015-ös évre szóló láttamozások illetékére vonatkozóan (banki 

eszközök, kompenzálási rendelet révén) ;  

5. Referátumok és utasítás-tervezetek összeállítása egyes kereskedelmi, illetve 

szolgáltató egységek véleményezésének visszavonására vonatkozóan, az évi adó- és 

illeték be nem fizetése okán, 2015. Dec. 31-ig (a 2015. dec. 31-i, 5490-es számú 

polgármesteri rendelkezés – 152 láttamozás esetén), valamint a láttamozások 90 napon 

belüli átvételének elmulasztása miatt (a 2015.dec. 31-I, 5493-as polgármesteri 

rendelkezés; visszavont láttamozások/engedélyek:15 az összes visszavont 

véleményezés/engedély:167) 

6. Referátumok és Polgármesteri Rendelkezés-tervezet összeállítása - működési 

engedélyek visszavonására vonatkozóan, egyes közélelmezési egységeket illetően, az 

évi véleményezési adó-és illeték be nem fizetése okán, 2015. Dec. 31-ig (a 2015. 

dec.31-i, 5490-es számú polgármesteri rendelkezés alapján– 52 engedély esetében) ; 

7. Referátumok és Polgármesteri Rendelkezés-tervezet összeállítása a működési 

láttamozások visszavonására vonatkozóan a kiárusítási központokban, az évi 

véleményezési adó-és illeték be nem fizetése okán, 2015. Dec. 31-ig (a 2015. dec. 31-i, 

5490-es számú polgármesteri rendelkezés alapján – 45 esetben) ; 

8. A láttamozások/engedélyezések feltételeinek a helyszínen való ellenőrzése, 

miután a gazdasági szereplők benyújtották a dokumentációkat a kereskedelmi 

struktúrák láttamozása/engedélyezése céljából - ténymegállapítás megszerkesztése 

9. Jelentés összeállítása a CAEN 9603-as tevékenységi kód szerint működő 

kereskedelmi egységeknél eszközölt intézkedésekről  - gyászszertartások és ehhez 

kapcsolódó tevékenységek, hasonlóan a 102/2014-es Törvény szellemében, a temetők, 

krematóriumok és gyász-szolgáltatások esetében (az engedélyeztetés feltételeinek 

újraelemzése) ; 

10. A tájékoztatók és javaslatok összeállítása a 92/2014-es SKR megjelenése okán, 

egyes pénzügyi-költségvetési intézkedés szabályozása, valamint egyes, a 

szerencsejátékokkal kapcsolatos normatívák módosítása; 
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11. Az ideiglenes működési engedélyek kibocsátása okán benyújtott kérések átvétele 

és feldolgozása (időszakos teraszok az eladási egységek előtt, illetve fagylalt-árusítás): 

106 működési engedély; 

12. Az ideiglenes jellegű láttamozások kibocsátása okán benyújtott kérések átvétele 

és feldolgozása promóciós eladás, mozgó árusok esetében: 64 láttamozás 

13. Az ideiglenes jellegű véleményezések kibocsátása okán benyújtott kérések 

átvétele és feldolgozása időszakos megnyilvánulások esetén: a Márciuska Ünnepe: 

2015. febr. 28 – márc. 9. :144 láttamozás; a XIX. Alkalommal megrendezett 

Marosvásárhelyi Napok – 2015. május 21-24.: 37 láttamozás;  

14. „A Marosvásárhelyi Forgatag” – 2015. Aug. 28-30. : 4 láttamozás kibocsátása, 

Kutyakiállítás – 2015. szept. 12-13: 7 láttamozás; Maris-Fest Kulturális Esemény – 

2015. szept. 18-20: 7 láttamozás; Őszi Szimfóniák Fesztiválja – Marosvásárhelyi 

Kulturális Napok – 2015. szept. 30 – okt. 4 : 33 véleményezés; Virágkiállítás – 2015. 

okt. 29 – nov. 11: 42 láttamozás; Karácsonyi Vásár – 2015. dec. 4 – 24: 17 eset 

(Összesen: 291 láttamozás) 

15. Taxis engedélyek kibocsátása természetes- és jogi személyek részére, akik a helyi 

személyszállításban tevékenykednek (taxi) 

 

B. Más részlegekkel együttműködésben végzett tevékenységek az időszakos 

megnyilvánulások szervezése kapcsán 

 

A részleg a megnyilvánulások szervezésében a következőképpen vállalt szerepet: 

- A Márciuska Ünnepe – 2015. febr. 28 – márc. 9 – a megnyilvánulás lebonyolítási 

módjának kijelölése, részvétel a sorshúzásnál (létesítmények elhelyezése), 

együttműködésben a Köz-és Magánterületek Igazgatóságával, ideiglenes engedélyek 

kibocsátása a versenytárgyalásra kiírt elhelyezésekre; 

- Marosvásárhelyi Napok – XIX. Alkalommal – 2015. május 21-24. között: 

meghívók küldése a kézműves mestereknek, a hagyományos termékek készítőinek, 

virágtermesztőknek, egyes közélelmezési egységek meghívása a „Gasztronómia 

Ünnepére”, a virágüzletek meghívása a megnyilvánulásra jellemző specifikus 

virágköltemények elkészítése érdekében, a kézműves mesterek elszállásolása, 

parkolóhelyek biztosítása a résztvevők számára, napi egy melegétel (menü) biztosítása 

a kézműves mesterek számára, a központi övezetben levő elhelyezések kijelölése, a 

kiállító standok felszerelése, elhelyezése, a Gasztronómia Ünnepe elnevezésű verseny 

megszervezése a közélelmezési egységek részvételével, a Plaza Hotelben; 

- Őszi Szimfóniák Fesztiválja – Marosvásárhelyi Kulturális Napok – 2015. szept. 

30 – okt. 4 : a bortermelők, a kézműves mesterek és a hagyományos termékek 

készítőinek (befőttek, savanyúságok) meghívása, a téren elhelyezett építmények 

kijelölése (a házikók és a kiállítási sátorok összeszerelése, felállítása), a szükséges 

logisztika biztosítása, specifikus díszítések elkészítése, a kézműves mesterek és 

bortermelők elszállásolása, a szervezéssel kapcsolatos gondok szabályozása (a kiállító 

standok ellátására, ezek őrzésére vonatkozóan, valamint a kézműves mesterek 

étkeztetésére vonatkozóan – napi egy melegétel) 

- Virágkiállítás – 2015. okt. 29. – nov. 11. : a virágtermesztők meghívása, az 

építmények (elhelyezés) helyének kijelölése, a kiállító-sátrak összeszerelése, a 
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szükséges logisztika biztosítása, a kiállító standokhoz való hozzáférés biztosítása  az 

ellátás érdekében; 

- A Karácsonyi Vásár – 2015. dec. 4-24. között: a termelők és gazdasági szereplők 

meghívása, az építmények (elhelyezések) kijelölése, a szükséges logisztika biztosítása 

(a kiállító „házikók” összeszerelése, a Télapó házikójának összeszerelése, ezek 

díszítőelemekkel való ellátása), a szervezési problémák szabályozása – a kiállítási 

standok elérhetőségének megkönnyítése stb. 

 

C. A Szakmai Bizottság jóváhagyására bocsátott anyagok  

 

- Referátum összeállítása és a Szakmai Bizottság kedvező véleményezése a 

Locativ Rt. kezelésében álló egyes marosvásárhelyi területek bérbeadása érdekében, 

versenytárgyalás útján:  

- Dózsa Gy. utca, 16. szám, terület: 25,10 m² – tevékenységi profil: közélelmezés/ 

kereskedelem élelmiszeripari és nem élelmiszer jellegű termékekkel;  

- Dózsa Gy. utca, 40. szám, terület:  67,40 m² – tevékenységi profil: kereskedelem 

élelmiszeripari termékekkel;  

- Forradalom utca 3. szám, terület:  87,95 m² – tevékenységi profil: kereskedelem 

élelmiszeripari és nem élelmiszer jellegű termékekkel;  

- Cisnădiei utca 1. szám, terület:  41,00 m² - tevékenységi profil: kereskedelem 

nem élelmiszer jellegű termékekkel/iroda/szolgáltatások;  

- Enescu utca 2. szám, terület:  47,23 m² – tevékenységi profil: kereskedelem nem 

élelmiszer jellegű termékekkel/közélelmezés; 

- Enescu utca 2. szám – tevékenységi profil: kereskedelem nem élelmiszer jellegű 

termékekkel / közélelmezés / szolgáltatások; 

 

D. Legiszlációs kezdeményezések 

 

Határozattervezet kezdeményezése és életbe ültetése – egyes adók és illetékek 

összegének jóváhagyása (működési véleményezések valamint működési engedélyek 

kibocsátása, kiegészítése és módosítása egyes gazdasági tevékenységek kapcsán, 

illetve közélelmezési egységek számára, továbbá személyszállítási tevékenység 

(taxizás) esetére a 2016-os évben)(324/2015.dec.17-i HTH) ;    

 

E. A részleg további tevékenységei 

 

1. A havi és negyedévi tevékenységre vonatkozó jelentések összeállítása  

2. Együttműködés az IMPOTAX informatikai program adminisztrátoraival az 

adatbázis aktualizálása érdekében  

3. A kiosztott levelezés bejegyzése, problémák megoldása, letöltés (a kérdések 

összeállítása, elküldése, hiányos iratcsomók, belső feljegyzések stb.) 

4. Részvétel a Láttamozó Bizottság közösségi megnyilvánulásokkal kapcsolatos 

ülésein 

5. A Kereskedelmi Bizottság titkárságának biztosítása – jegyzőkönyv-összeállítás, 

megjegyzések továbbítása a bizottság által az iratokat összeállító szakemberek részére. 
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FÖLDALAP ÉS  MEZŐGAZDASÁGI NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY 

 

Az osztály egy sor specifikus tevékenységet folytat, a következőképpen: 

- Marosvásárhely megyei város szintjén, a 2015-ös év során befejezték Marosvásárhely 

közigazgatási területén fekvő területek leltárba vételét a 165/2013-as Törvénynek 

megfelelően, a dokumentációt pedig áthelyezték az OCPI Maros irodájába, ellenőrzés 

és láttamozás végett. 

- a 165/2013-as Törvénynek megfelelően, az Országos Bizottság Titkársága, a 

továbbított iratok alapján ellenőrzi az iratcsomókat abból a szempontból, hogy a 

panasszal élő személyeknek joga van-e követelésekkel élni. 

Az iratcsomóban szereplő szempontok tisztázása érdekében az Országos Bizottság 

Titkársága igényelhet iratokat kiegészítésképpen az iratok megnevezettjeitől, illetve 

bármilyen más intézménytől, amely releváns dokumentumokkal rendelkezik.  

- Ily módon intézményünkhöz az Országos Bizottság Titkársága által bejegyzett 

iratcsomók kapcsán 33 kérést nyújtottak be további iratokkal való kiegészítés 

végett.  
- 53 kérést újraelemeztek a 247/2005-ös Törvény előírásai alapján. Azon iratokat, 

amelyek esetében tartalmi hiányosságokat állapítottak meg (házassági iratok, 

személyazonosság, tulajdonviszonyok stb.) levelezéses alapon folytatták a 

kapcsolattartást kiegészítés céljából. 

- Dokumentációkat állítottak össze – 18 Prefektusi Rendelet kibocsátására (Maros 

Megye) azon lakóházaknak megfelelő földterületek esetén, amelyek 

beilleszkednek a 18/1991-es Törvény 36. cikkelyének előírásaiba.  
- A 2015-ös év során a bíróságon 21 olyan iratcsomó esete szerepelt, amelynek 

tárgya a földalap volt, ebből 3 iratcsomó ügye befejeződött a 2015-ös évben, ezek 

esetén végleges és visszavonhatatlan döntések születtek, Marosvásárhely megyei 

jogú város javára. 4 iratcsomó ügye elsőfokon dőlt el, csupán 1 iratcsomót 

függesztettek fel (úgy az elsőfokon, mint a fellebbezéses úton történő döntések 

nyomán intézményünk számára előnyös határozatok születtek) 

- Aktualizálták a mezőgazdasági nyilvántartást, amely 4290 pozíciót tartalmaz 147 

kötetben marosvásárhelyi lakcímmel rendelkező természetes személyek esetén, 8 

kötetben a más településen lakó természetes személyek, valamint 2 kötetben a jogi 

személyek részére (1 kötet a marosvásárhelyi, 1 pedig a más helységben székelő 

jogi személy részére) 

- A 2015-ös év során a terepen elvégzett ellenőrzések, illetve ezen ellenőrzések 

alkalmából kiállított jegyzőkönyvek alapján 105 termelői igazolást és 118 elárusítói 

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

kijelölt szabályozásokra vonatkozó Törvény alapján. Hasonlóképpen, ezen 

igazolványokat félévenként láttamoztatni kellett az ellenőrzések és a jegyzőkönyvek 

alapján. 

- A mezőgazdasági nyilvántartásban elvégezték a szükséges módosításokat a 

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

kihasználtsági kategóriája a tulajdon megszerzése okán (adás-vétel, adomány, 

területcsere). 

A 2015-ös év során részlegünk levelezés általi ügyintézésének mérlege: 2781 okirat, 

amely a földörvényre vonatkozó különféle kérésekből és petíciókból, bírósági eljárási 
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iratokból, szociális segélyért, ösztöndíjakért, gyereksegélyért folyamodó kérésekből 

stb. állt.  

2378 igazolványt 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 SKR). 

Időszakos statisztikai jelentéseket készítettek a kérdőívekre kapott válaszok alapján. 

Marosvásárhely megyei város esetében 26 bérbe (árendába) adási szerződést 

kötöttek. 
Hasonlóképp, 2 szerződést kötöttek a legelőhasználat kapcsán a remeteszegi és a 

meggyesfalvi marhatenyésztőkkel. 

Ugyancsak a 2015-ös év során, a 17/2014-es, a külterületen lévő mezőgazdasági 

területek adás-vételének szabályozására vonatkozó Törvénynek egyes pontjai 

szerint, illetve a 268/2001-es, az állami köz- és magántulajdonban lévő területeket 

kezelő (mezőgazdasági ágazati)  kereskedelmi egységek privatizációjára 

vonatkozó Törvény módosítása folytán, valamint az Állami Területek 

Ügynökségének megalapítása nyomán -  a mi osztályunk révén elindították az 

eljárást Marosvásárhely feladatkörei vonatkozóan, azon tevékenységek lefolytatására 

nézve, amelyek a város külterületén lévő mezőgazdasági területek elővásárlási jogát 

szabályozza. 

E célból indították el a 17/2014-es Törvény által szabályozott eljárást 7 eladási 

ajánlatra vonatkozóan, egyes, Marosvásárhely megyei jogú város külterületén 

található földterület esetén. 
 

FELADATOK A 2016-OS ÉVBEN 

 

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

165/2014-es Törvény által eszközölt módosításokat, valamint az 1/2000-es Törvény 

39-es mellékletében (kártérítések) szereplő kérések újraelemzése – a régi létesítmény 

helyzetéhez viszonyítva – a központosított adatok szerint/ 165/2013-as Törvény.  

- A Mezőgazdasági Nyilvántartás kiegészítése és napirenden tartása papíron és 

elektronikai adathordozókon  - a lakossági háztartások adataival 

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

belüli megoldása 

 

 

JOGI, LOGISZTIKAI, ÁRVERÉSI ÉS LAKÓTÁRSULÁSI 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 közműves költségek elosztására vonatkozik. 
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A 2015-ös évben 230 alkalommal vizsgáltak ki és oldottak meg olyan, a polgárok által 

jelzett eseteket, petíciókat, amelyek tárgya a lakótársulásokon belüli működési zavar, 

rendellenesség volt. A polgárok által jelzett gondok egyes működési zavarokra vagy a 

vízfogyasztás számlázásának/lakásonkénti elosztásának rendellenességeire, valamint a 

törvényes rend be nem tartására utaltak (egyes tagok a végrehajtó bizottságból, 

elnökök, adminisztrátorok, cenzorok stb.).  

 

 

Tanácsadást biztosítottak, illetve konkrét módon támogatták a lakótársulásokat a 

tömbházakban levő hőközpontok helyes kezelése és kihasználása érdekében, és 

együttműködtek az infrastruktúra átvételében, valamint e szolgáltatás ideiglenes 

megszervezésében a Locativ Rt által. 

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, az ügyvezető igazgató pedig a Marosvásárhelyi Rádió 

Területi Stúdiójában, valamint a helyi tévéadókban interaktív adásokban vett részt. 

Ezekben azokról a konkrét tevékenységekről volt szó, amelyek a lakótársulások 

tevékenységét illetik, és azt a módot, ahogyan a helyi hatóság az adminisztrációs, 

beruházási feladatokat és javítási munkálatokat felügyelte a lakónegyedekben. 

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 gazdagítva azt. 

A polgárok gondjainak gyakorlatias, operatív és hatékony módja volt a polgármester, 

az alpolgármester és a polgármesteri hivatal igazgatói munkaértekezleteinek 

lakónegyedekben való megszervezése, amelyen részt vettek a közműszolgáltatók, a 

lakótársulások és a polgárok is. Ily módon párbeszéd jött létre az adófizetők és a helyi 

közigazgatási hatóság képviselői között, amely egyrészt a polgárok konkrét javaslatait 

eredményezte, másrészt pedig lehetőséget adott arra, hogy a polgármesteri hivatal 

projektjeit is megismerjék. Pontosabban, hogy a marosvásárhelyieket korrekt módon 

tájékoztassák a vezetés legfontosabb célkitűzéseiről, és ezeket ismerve, támogassák is. 

Itt megemlíthetjük három közvita megszervezését a fakivágásokkal kapcsolatban, az 

infrastruktúra korszerűsítésének(beruházás)  támogatásáról (földalatti szeméttárolók), a 

lakónegyedekben történő hulladékkezelésről, illetve más vitákról, ami a város jelentős 

projektjeit érinti (híd építése a Maros folyón). 

 

A lakótársulások ellenőrzése, támogatása és útbaigazítása a gyűléseken való 

részvételek által valósult meg. Ezáltal sikerült megszüntetni egyes működési zavarokat, 

amely a jogszabályi keretekkel kapcsolatos. Változásokat eszközöltek, javítottak a 

végrehajtók és adminisztrátorok bizottságának tevékenységén. Ily módon egyes 

értékelések is megszülettek a lakótársulások tevékenységének törvényességét tekintve, 

itt javító jellegű javaslatok is elhangzottak. 
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A törvényes keretek kiegészítésében és javításában is részt vállaltunk, több esetben 

nyújtottunk be módosítási javaslatot a törvény és a törvény alkalmazási normái 

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 lakótársulások ellenőrzésében, támogatásában és útbaigazításában, valamint a 

lakótömbök hőfelújítási programjának levezetésében a szakmai részleg jól 

együttműködött a Lakótársulások Ligájával.  

 

 

2. A törvényes szabályozásokkal összhangban feladatokat teljesítettünk a 

lakótömbök energetikai hatásfokának javítása helyi programjának lefolyásában és 

koordinálásában. Mivel egyes övezetekben a szabályozás elégtelenségeket mutatott, a 

program implementálása számos akadállyal járt. A végrehajtó bizottságok elnökei, 

adminisztrátorai és más tagjai sok esetben kevésbé informáltak, ezért nem vállalnak 

eleget törvényes kötelezettségeikből e program kapcsán. Ez félreértésekhez és 

elégedetlenséghez vezet a hőfelújítási munkálatok esetén az implementációs 

folyamatban. Hiányok mutatkoznak a javítási alapban is a hőfelújítási költségek 

önrészében, ami az összköltség 20%-át teszi ki. Ezért több lakótársulás felszólítást 

kapott, és végrehajtó intézkedésekre is sor került, amelyeknek eredménye folytán 

csökkentek a lakótársulások tartozásai a helyi költségvetés felé, az egyes tömbházak 

hőfelújításának társfinanszírozási részeinek köszönhetően.   

A 2014-es év során, mivel az állami költségvetésből nem biztosították az 50 százalékos 

társfinanszírozást, nem tudták megkötni a szerződéseket azon tömbházak esetében, 

amelyek esetén készen volt a műszaki-gazdasági dokumentáció, a szakértői vélemény 

és az energetikai auditálás. Így az év során nem kötöttek szerződéseket hőfelújítás 

céljából az állami költségvetésből való finanszírozás hiánya miatt. 

 A hőfelújítási program kezdetétől fogva, a 2008-2014-es időszakban 

Marosvásárhely megyei jogú városban összesen 75 lakótömböt és 2310 lakrészt 

rehabilitáltak, ennek teljes költsége kb. 33 millió lej volt, amiből 16,5 millió állami 

költségvetés. A helyi költségvetésből való társfinanszírozás 12,4 millió lej. Fontos 

kiemelni, hogy sikerült felhasználni az állami költségvetés által rendelkezésre bocsátott 

teljes összeget, ami komoly támogatást jelent a marosvásárhelyiek számára. Újabb 200 

lakótömb szerepel a várólistán. Megjegyezzük, hogy az összes, a kormányprogram 

segítségével hőfelújított tömbház részére – a város polgármesterének felügyelete 
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folytán – a lakótársulásoknak ingyenesen átadták a hőfelújított épületek 

energetikai igazolványát. 

 Fontos tudni, hogy az intervenciós intézkedések implementációját (az energetikai 

hatékonyság növelése érdekében) a minőségi normák tiszteletben tartásával végzik, 

ezáltal a tömbházak fűtési költségeknek jelentősen csökkenniük kell – max. 100 

Kwl/m²/ hasznos lakóterület/év – ami követi a közpénzből finanszírozott beruházások 

standard költségi szintjét. 

  

3. A szolgálat két legfontosabb tevékenységén kívül az ügyvezető igazgató 

koordinálta a polgárok által jelzett működési rendellenességek kapcsán felmerült 

gondok ellenőrzését, kiértékelését, és megoldását petíciók, meghallgatások révén, azon 

területen, amely a tanügyi egységek, a közterületek, a zöldövezetek, a beruházások és 

javítások területének adminisztrációját érinti. 

 

4. A túlnyomórészt pozitív eredmények cselekvést és szakmaiságot 

feltételeztek a program összes fázisában, a lakótársulásoknak nyújtott specifikus 

útmutatástól a legiszlációs keretek jobbá tételére irányuló javaslatokig, valamint a 

finanszírozási kérések kitöltési eljárásainak és értékelésének egyszerűbbé tétele, 

racionalizálása érdekében.  

 

Az év során voltak működési rendellenességek is: 

         

-  Egyes elnökök és adminisztrátorok felfogása – akik nem vállalnak eleget azon 

feladatokból, amelyek a kondommíniumok adminisztrációját érintik, beleértve a 

hőfelújítást; egyes elnökök, adminisztrátorok, cenzorok szakértői hiányosságai; 

- Az átláthatóság egyfajta hiánya, amely a lakótársulások hiányos tájékoztatásában 

nyilvánul meg a szerződések, javadalmazások, költségelosztás kapcsán; 

- A törvényesség be nem tartása: olyan adminisztrátorok alkalmazása, akik nem 

rendelkeznek igazolással, egyetlen adminisztrátor alkalmazása 15,20 lakótársulás 

részére, olyan természetes személyek, akik több lakótársulásnál is elnöki tisztet 

töltenek be (!), az évi nagygyűlés megtartásának, illetve a végrehajtói bizottságok 

összehívásának elmulasztása, a törvényes előírások szerint;  

- Hiányok mutatkoznak a pénzalapok kezelésében is, különösen a rosszul fizetők 

adósságainak összegyűjtésével kapcsolatban (közös költségek) 

- Az MDRAP keretében működő Menedzsment Egyesület a felhasználó útmutatója 

révén kötelezővé tett egyes, rendkívül bürokratikus eljárást, akár diszkriminációt 

eredményezve egyes esetekben, az európai pénzalapok lehívása kapcsán, ez pedig 

hosszú időtartamokhoz vezetett a finanszírozási kérések ellenőrzési és értékelési 

szakaszait illetően, sőt egyes kérések visszautasításához vezetett egyes tömbházak 

esetén, amely okok igencsak vitathatók voltak. 

 

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 
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értelemben azok, akik ebben az ügyben kaptak feladatokat, egyre jobban kell, hogy 

teljesítsenek, és szakmai teljesítményükkel valóban a polgárok segítségére kell lenniük. 

 

 

 

KULTURÁLIS, SPORT- ÉS IFJÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK OSZTÁLYA 

 

1. KULTÚRA        

A Kulturális, Sport- és Ifjúsági Tevékenységek Osztály a következő jelentősebb 

tevékenységeket szervezte és bonyolította le:  

- Január 24-én a Nemzeti Színház termében ünnepi műsort szervezett, amelyet a 

Színház téren az Egyesülés Hórája követett.  

- Március 3-án a Mihai Eminescu Kulturális Központ   „A tavasz köszöntése” 

elnevezésű rendezvénynek adott otthont.  

- Március elején, a Sportcsarnokban, Március 1-je és a Nők Napja alkalmából 

ünnepi műsorra került sor Nicu Alifantis és Pataki Attila előadóművészek 

részvételével.  Az előadóterem kicsinek bizonyult a rendezvényen nagy számban 

összegyűlt közönségnek.  

- Április 5-26. közötti időszakban, a Pünkösdi ünnepek alkalmából számos 

rendezvényre került sor az ortodox egyház keretén belül, a Mihai Eminescu Kulturális 

Központban Paula Seling, míg a Kultúrpalotában Havasi Balázs magyarországi 

zongoraművész lépett fel. 

- 2015. május 18–24. között zajlott a Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozat, 

amelynek keretében különböző műfajú zenei előadásokat, folklórműsorokat láthattunk, 

továbbá Miss Marosvásárhely szépségversenyt, mindezek nagy népszerűségnek 

örvendtek a közönség körében. A Mihai Eminescu Kulturális Központ az 50-ik 

házassági évfordulójukat betöltött párok találkozójának volt a színhelye. A Ligetben és  

a Mihai Eminescu Kulturális Központban előadásokat szerveztek a közönség számára, 

a résztvevők magas aránya igazolta a rendezvények nagy sikerét. A város különböző 

pontjain szervezett alternatív kulturális programok emelték a rendezvénysorozat 

színvonalát.  

- A  július  és szeptember közötti időszakban, a Színház téri Kis Amfiteátrumban, 

hetente szerveztek jazz- és klasszikus zene koncerteket.  

- Október 8-án, az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából, a President Szállóban 

nagyszabású eseményre került sor, 2500 szépkorú részvételével.  

- Szeptember 30-ka és október 4-ke között második alkalommal szervezték meg az 

Őszi Szimfóniák elnevezésű rendezvénysorozatot, amely magába foglalta a Kézműves 

Vásárt, a Borfesztivált és a Székely Hagyományok... A Ligetben felállított színpadon 

folklór- és könnyűzenei műsorokra került sor, neves előadók fellépésével.  A 

rendezvénysorozat keretén belül más kulturális programokat is bemutattak, Felicia 

Filip és Gheorghe Zamfir neves előadóművészek szimfonikus koncertjét nagy 

lelkesedéssel fogadta a marosvásárhelyi közönség.  

- Románia Nemzeti Ünnepe alkalmából gálaműsort szerveztek a Győzelem téren, a 

közönség  profi és amatőr folklóregyüttesek előadásait tekinthette meg, de  ugyanakkor  

neves szólisták is felléptek.  
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- A Téli Ünnepek időszakában a téli ünnepeknek szánt rendezvényekre került sor, a 

Rózsák terén felkapcsolták a díszvilágítást, a Ligetben pedig megnyitották a 

korcsolyapályát. 

- Hasonlóképpen a marosvásárhelyi felekezetek kórusainak, karácsonyi énekekből 

álló koncertjét is megcsodálhatták a Színház téren, melyen egy ismert előadó is 

meghívott volt, a Kultúrpalotában zenei és karácsonyi versekből összeállított előadást 

is láthattak.  

- A december 12-13. közötti periódusban, a Karácsonyi Ünnepeknek szánt 

előadásokat szerveztek a Mihai Eminescu Kulturális Központban, városi iskolások és 

óvodások részvételével, valamint  felléptek néptánccsoportok és neves előadók 

- Sorozatban 18-ik alkalommal szerveztek Szilvesztert a Győzelem téren, a 

Polgármesteri Hivatal előadásokkal, tűzijátékkal volt jelen az évváltón a város 

központjában. Úgyszintén hozzájárultunk a Nyugdíjasok Szilvesztere elnevezésű 

esemény megszervezéséhez, melyre a President Szállóban, a Grand Hotel 

vendéglőjében és a Cuba Ground Klubban került sor.  

- A Marosvásárhely municipíumi egyesületekkel, alapítványokkal, 

kultúrintézményekkel és oktatási intézményekkel kapcsolatos programok és kulturális 

projektek vissza nem térítendő finanszírozás formájában történő támogatásáért, a 

kultúra területén (évente egyszer) és az oktatás területén (félévente) projektversenyeket 

szerveztek. Ily módon színvonalas kulturális tevékenységek részesültek támogatásban.  

 

2. NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEK 
A. Az 1998/34-es számú Törvény alapján, a helyi költségvetésből támogatást 

nyújtottak az olyan egyesületeknek és alapítványoknak, amelyek szociális gondozási 

egységeket hoznak létre, illetve igazgatnak.  

Helyi Tanácsi Határozaton keresztül megállapították a kiválasztott  

egyesületeknek/alapítványoknak kiutalandó járulékokat, míg  a támogatások 

nyújtásának céljából az illető egyesületekkel és alapítványokkal szociális gondozási 

szolgáltatásokat nyújtó egyezményeket kötöttek.  A tevékenységek lebonyolítási 

módját, valamint az alapok felhasználási módját az intézmény többi szakszolgálatával 

közösen monitorizálták.  

A segélyeket az idős, egyedülálló, a valós információkhoz hozzá nem férő, továbbá a 

közösség részéről segítséget igénylő személyek támogatására, a kórházi kezelés után 

ideiglenes kezelésre szoruló, a végső stádiumban lévő betegek, a fogyatékos 

személyek, a nehéz helyzetben lévő családokból származó tehetséges gyerekek, 

valamint HIV-fertőzött gyerekek/fiatalok támogatására használták.   

9 egyesület és alapítvány részesült támogatásban, ily módon 384 személy helyzetén 

könnyíthettek.  

B. Ahhoz, hogy létrehozzák a nemkormányzati szervezetek minél teljesebb 

adatbázisát, kiegészítették a már létező dossziékat, valamint újakat vezettek be az 

igazoló iratokkal: státus, jogi személyiséget igazoló irat, tevékenységi jelentés, 

székhelyet igazoló irat, a folyó évre vonatkozó tevékenységi program, illetve olyan 

iratok, amelyek a Helyi Tanáccsal való együttműködést és partnerséget igazolják.  

 

3. VALLÁSI FELEKEZETEK 

Akárcsak az előző években, támogatták a templomépítési és –javítási munkálatokat.  



57 

 

A Marosvásárhelyi Napok és a Téli Ünnepek alkalmával együttműködtek a különböző 

felekezetek képviselőivel.  

 

4. SPORT 

2015-ben a sportágazatot pénzügyi és logisztikai támogatásról biztosították, különböző 

sporttevékenységek megszervezése céljából.  

A sport támogatásán belül 3 típusú tevékenységre fektették a hangsúlyt:  

- Teljesítménysport; 

- Iskolai sport; 

- Tömegsport; 

- A teljesítménysport támogatása során 5 sportklubbal kötöttek társulási szerződést: 

- Marosvásárhelyi Városi Futballklub – 1 ligás labdarúgás és női labdarúgás  

- Maros Kosárlabdaklub– férfi kosárlabda – A osztály; 

- Vita SK – női kosárlabda – A osztály; 

- Universitar SK– női röplabda I. Liga (V-ik hely); 

- City’Us Sportklub– Futsal 1. Liga 

- Ezek a társulások hatékonynak bizonyultak a város sportéletére nézve, a  City’Us 

teremfutball-csapat országos bajnok lett, míg az ASA labdarúgócsapat, valamint a  

Maros KK kosárlabdacsapat egy lépésre voltak a bajnokság megnyerésétől, második 

helyezést érve el.  

- Hasonlóan projektversenyeket szerveztek a teljesítménysport, az iskolai sport és a 

tömegsport vissza nem térítendő finanszírozására. Ezek közül megemlítjük:  

-  Ringbox SK – box, C.S. Electromaros SK – női teke, Sakura SK- 

harcművészetek, Sirius Kosárlabdaklub – kosárlabda – gyerekek és juniorok,  

teljesítménysport esetében; 

- Szász Adalbert Sportiskola, Iskolás Sportklub az iskolai sport esetében;  

- Olympikus SE, Klarisz Euro Hilfe SE, a tömegsport esetében. 

 

Az említett támogatáson kívül, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala bekapcsolódott 

az olyan különleges sportesemények megszervezésébe, amelyek Marosvásárhelyen 

zajlanak.  

Különböző sportstruktúrákkal közösen sporteseményeket szerveztek, ezek közül 

megemlítjük:  

- Sportesemények szervezése a Marosvásárhelyi Napok keretében 

(marosvásárhelyi sportolók díjazása, „A Marosvásárhelyi Sport Napja” -19 verseny, 

megmérettetés és bemutató) 

- Márciuska kupa szervezése - ökölvívás; 

- Balkán bajnokság szervezése - Cross-Duathlon; 

- Harmónia kupa szervezése - labdarúgás; 

- Líceumok Ligája iskolák közötti versenyek szervezése – labdarúgás és 

kosárlabda; 

- Kinder kupa szervezése - labdarúgás; 

- Óvodások Sportolimpiájának szervezése. 

2015-ben, Marosvásárhely Municípium támogatásával két nemzetközi részvételű 

kosárlabda és labdarúgó tábort szerveztek, amelyeken nagyszámú hazai és külföldi 

sportoló, valamint neves külföldi edzők is részt vettek.   
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A 2015-ös év egyik legnagyobb megvalósítását, a Román Labdarúgó Szövetséggel 

partnerségben, a Sportakadémiához tartozó, Regionális Kiválósági Központ jelentette. 

Egy szigorú válogatást követően, a Szász Adalbert Sportiskola keretén belül 

létrehoztak egy 28 sportolóból álló osztályt, amely majd egy különleges felkészülési 

programban vesz részt, a labdarúgást illetően.  

A szabadidő szervezett módon történő eltöltésének céljából, Marosvásárhely 

Polgármesteri Hivatala, ezen a szolgálaton keresztül hangolja össze a minifutball 

tevékenységet a Víkend komplexumban, ahol 3 bajnokság zajlik: Old Boys-40 

(szombaton), Old Boys-35 és 7+1 bajnokság (vasárnap), amelyeken hetente 

megközelítően 600 személy vesz részt.  

 

 

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI OSZTÁLY  

 

 A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő  Szociális Gondozási 

Osztály magába foglalja: a Szociális Védelmi Osztályt, a  Speciális Védelmi Osztályt, 

a Szociális Központot, a Rozmaring Nappali Központot, az Integrált Sürgősségi 

Diszpécserszolgálatot, a Romákat Segélyező Osztályt, és a Szociális gondozási 

könyvelőségi, pénzügyi, közigazgatási, titkársági Osztályt és az Egységes Irodát.  

 2015-ben az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtották:  

- szociális segély (garantált minimális jövedelem) a 2001/416-os számú Törvény 

alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel: 200 dosszié/hónap;  

- szociális étkezde az 1997/208-as számú Törvény alapján: 718 adag/hónap; 

- temetkezési segély a szociális segélyben részesülőknek a 2001/416-os számú 

Törvény alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 6 család/év; 

- családtámogatási járulék a 2001/277-es számú Törvény alapján: 500 eset;  

- havi járulék a 2 év alatti gyerekek nevelésére, a 3 év alatti (vagy 7 év alatti a 

2007/448-as számú Törvény alapján) fogyatékos gyerekek nevelésére. 1372 

haszonélvező; 

- személyi gondozó vagy járulék a 2006/448-as Törvény alapján: közel 1.000 

eset/hónap; 

- otthoni szociális szolgáltatások és anyagi segítség, nemkormányzati 

szervezetekkel együttműködve, az 1998/34-es számú Törvény értelmében: 9 

alapítvány, közel 400 haszonélvező/év; 

- ingyenes városi közlekedés a fogyatékos személyeknek és kísérőiknek, 

tanulóknak, egyetemistáknak, forradalmároknak, háborús veteránoknak, politikailag 

meghurcoltaknak és deportáltaknak – közel 40.000 haszonélvező;  

- a segítségre szoruló idős személyek lakásán biztosított közösségi szolgáltatások, a 

2000/17-es számú Törvény értelmében: megközelítően 55 haszonélvező/hónap; 

- a hajléktalan felnőttek és családok elszállásolása, egészségügyi ellátás, 

tanácsadás, segítség új személyi igazolványok kibocsátásához, munkahelykereséshez, 

valamint a családi környezetbe és a közösségbe való újrabeilleszkedéshez: 137 

személy/lhónap;   

- a család és iskola elhagyásának megelőzése a Rozmaring Nappali Központon 

keresztül, ahol 107 társadalmi kirekesztési kockázatú családokból származó óvodásnak 
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és iskolásnak (3 és 9 év között) biztosítanak szállítást, élelmet, oktatási és tanácsadási 

programot, úgy a gyerekeknek, mint a szülőknek.   

- a központosított rendszerben szolgáltatott hőenergiával, gázzal, elektromos 

árammal vagy fával való fűtésre vonatkozó támogatás: 2.800 haszonélvező  

- 70 lej értékű szociális értékjegyek, 3.500 személy számára, két hónapon keresztül 

- A 2009.02.26/96-os számú  helyi tanácsi határozaton keresztül elfogadott 

„Támogassuk nagyszüleinket” programon által, hetente kétszer meleg ebéd: 50 

haszonélvező/hónap; 

- a hátrányos helyzetű személyek megsegítése operációs programon keresztül, 

9710 személy részesült élelmiszersegélyben.  

- 514.624 sürgősségi hívás 2015-ben, amelyből 19.521 a rendőrségre, 96.586 a 

mentőszolgálathoz, 3.263 a SMURD -hoz,  715 a csendőrséghez, a többi hívás  

megalapozatlan volt.  

2015-ben a Szociális Gondozási Osztályhoz több mint 12.500 írásos megkeresést 

iktattak. 9000 szociális ankétot hajtottak végre, 76.000 személy pedig személyesen 

kereste fel a szolgálatot.  

 

 

BÖLCSŐDEIGAZGATÓSÁG 

 

 A Bölcsődeigazgatóság egy közigazgatási osztályból és 6 bölcsődéből áll. 2015-

ben a 6 bölcsődében 52.928 gyerek volt, és 474-et írattak be.  

A 2015-ben véglegesített projektek:  

         - 5 bölcsődében riasztóberendezéseket szereltek fel;  

         - a leltári tárgyakra szánt alapból, 2015-ben háztartási berendezéseket vásároltak 

6 bölcsőde felszerelésére. 

A fogyó anyagokra szánt alapból fertőtlenítőszereket, tisztítószereket, gyógyszereket, 

egészségügyi szereket vásároltak.  

Az alábbi javítási munkálatokat hajtották végre:  

 - 6 bölcsődében sürgősségi munkálatokra került sor; 

 - megjavították a 6-os számú bölcsőde tetőszerkezetét; 

         - az összes bölcsődében fertőtlenítést és rovarirtást végeztek. 

Ugyancsak a Bölcsődeigazgatósághoz tartozik az ingyenes tejpor kiosztó pont, 

ingyenes tejport a 0-12 év közötti gyerekek kapnak. 2015-ben 104,4 kg tejport (261 

doboz) osztottak ki.   

A 2015-ös programban az alábbi nagyszabású projektek szerepeltek:  

- elkezdték egy újabb bölcsőde létrehozási munkálatait, a marosvásárhelyi  Apaduct 

utcában; 

- a létező hat bölcsődében javítási munkálatokat végeznek; 

- a bölcsődék teljes felszerelése.  
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GYÁMHATÓSÁG 

   

 A szakosztály tevékenysége a következőket foglalta magába: gyám 

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

való képviselete; panaszemelés a gyámok ellen, akik nem terjesztették elő tevékenységi 

jelentésüket; referátumok és rendelettervezetek összeállítása gondnok kinevezésére a 

gondnokság alá helyezendő elmebetegek részére; referátumok és rendelettervezetek 

összeállítása gyámság kinevezésére bírósági gondokság alá helyezett személyek 

számára, speciális gondnokok kinevezésére kiskorúak részére a közjegyzők kérésére, 

illetve a szülők kérésére, egyes jogi műveletek elvégzése, illetve azok nevére egyes 

iratok összeállítása érdekében; referátumok és rendelettervezetek összeállítása speciális 

gondnokok kinevezésére bírósági gondokság alá helyezettek részére közjegyzők 

kérésére, illetve a gyámoknak adott felhatalmazások egyes jogi műveletek elvégzése, 

illetve azok nevére egyes iratok összeállítása érdekében; szülőknek adott felhatalmazás 

kiskorúak támogatása vagy képviselete érdekében közjegyzőknél, banki társaságoknál 

vagy közintézményeknél; szociális ankétok elkészítése és összeállítása a bíróságok 

kérésére a válási esetekben (kiskorúval), kiskorú újraelhelyezési perében, illetve a 

büntetés felfüggesztése vagy elhalasztása perekben stb.  

 Ugyanakkor a Líceumi pénz, Számítógép-pénz, Egyetemisták szociális 

ösztöndíja, Tanfelszerelések nyújtása, Egyetemista-ösztöndíj, Betegségi ösztöndíj stb. 

elnevezésű országos programok keretében az iratcsomók összeállításához szociális 

ankétot készítettek. 

 Statisztikai szempontból, a Gyámhatóság 2014-es évi tevékenysége az alábbiakat 

foglalta magába: 

     1.  3 panasz az évi jelentést be nem nyújtott gyám ellen, amely a gondokság alá 

helyezett személy anyagi jogainak kezelésére kellett volna vonatkozzon; 

     2. Egy bírói hatósági megkeresés, gyám hiánya miatt, a gondokság alá helyezettet 

illetően, illetve kifogás emelése a gyám iratainak láttamozását illetően; 

  3. A bírósági szervek kérésére 157 szociális ankétot végeztek, válás kiskorúval és 

kiskorúak elhelyezése esetekben, valamint 40 bírósági szervhez intézett átirata; 

 4. A közjegyzők kérésére 78 szociális ankétot hajtottak végre, válási esetekben, 

kiskorú gyerekekkel rendelkező házasok beleegyezésén keresztül, illetve 6, 

közjegyzőhöz intézett átirat; 

5. Összeállítottak 85 jelentést és rendelkezési tervet, speciális gondnokok kinevezésére, 

a gondokság alá helyezett pszichés betegek számára;  

6. A bírói szervek kérésére összeállítottak 45 átiratot, az elmebetegek gondnokság alá 

helyezésére vonatkozóan; 

7. A bírói szervek kérésére összeállítottak 6 szociális ankétot, speciális gondnokok 

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

8. Összeállítottak 20, gyámokra vonatkozó felhatalmazást, 5 speciális gondnok 

kinevezésére vonatkozó rendelkezést, egyes jogi műveletek végrehajtására vagy a 

gondnokság alá helyezettekre vonatkozó iratok összeállítására. 

9.  A 2011/71-es Törvény előírásainak értelmében, amely az új Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó 2009/289-es Törvény alkalmazására vonatkozik, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, összeállítottak 39 leltárt (lakhelyre való 

kiszállás)  a gondnokság alá helyezett javait illetően; 
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10. Összeállítottak 30 jelentést és rendelkezéstervezetet, speciális gondnokok 

kinevezésére, kiskorúak számára, 23 szülőknek adott felhatalmazást kiskorúak 

asszisztálása vagy képviselete érdekében közjegyzőknél egyes jogi műveletek elvégzése 

érdekében, illetve 10 választ fizikai személyeknek; 

11. Az idős személyek gondozása terén az ellátási szerződések megkötésekor a 

gyámügyi hatóság képviselői által, megjegyezzük, hogy a közjegyzőnél 5 idős személyt 

asszisztáltunk felhatalmazás alapján, 5 szociális ankétot állítottak ki, ebből egyet  az 

eltartott idős személy kérésére, szerződés felbontása céljával, a 2000. évi 17-es számú 

törvény értelmében.  

12. 15 szociális ankétot állítottak össze a társadalomellenes tetteket elkövető 

kiskorúakra vonatkozó bűnvádi dossziék összeállítására vonatkozóan;  

13.  Egy esetben kiskorút képviseltünk,  tanúként való kihallgatása céljából, a  Bűnvádi 

Vizsgálati Szervek által; 

14. A Marosvásárhelyi Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére összeállítottak 77 

szociális ankétot  a védelem alatt álló kiskorúak iratcsomóinak újrafelértékelése 

céljából,  142 kiskorú megfigyelő nyilvántartó lapot,  55 szociális ankétot  a kiskorúak 

elhelyezésére vonatkozó védelmi intézkedések meghozatalának céljából, 19 szociális 

ankétot a várandós/gyermekágyas kiskorúakra vonatkozóan, 5 szociális ankétot 

kiskorúak felmentésére vonatkozóan, 4 szociális ankétot  kiskorúak családba való 

újrabeilleszkedése céljából, 2 szociális ankétot védelmi intézkedés helyettesítésére, 1 

szociális ankétot  kiskorúak hazaköltöztetésére,  1 szociális ankétot a kiskorú és a 

börtönben levő szülő közötti kapcsolat megőrzésére vonatkozóan; 

15. A külföldi munkavállalásra készülő szülők kérésére összeállítottak 5 szociális 

ankétot, azon személy kijelölésére, akinek gondozásában marad a gyerek; 

16. Összeállítottak 76 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. 

17. Összeállítottak 62 szociális ankétot,  a gyereknevelési járulék dossziéjának 

kiegészítésére. 

18. 2015. decemberében összeállítottak 393 értesítési átiratot és évi jelentés 

megfogalmazási átiratot (385 felnőttkorú+8 kiskorú). 

19. 2015. januárjában átvettek és ellenőriztek a gondokság alá helyezettek javait és 

pénzbeli járandóságait megillető feladatok gyámok általi gyakorlási módjára 

vonatkozó 357 évi jelentést, valamint a kiskorúakra vonatkozó 6 évi jelentést.   

20.  Átvettek és ellenőriztek 41 általános, a gyámoktól bejövő évi jelentést, a 

gondokság alá helyezett elhalálozását követően, és a gyám helyettesítésére 

vonatkozóan,  a Marosvásárhelyi Bírósággal kötött Együttműködési egyezménynek 

megfelelőn; 

21.  6  gyámsági dossziét az ország különböző Polgármesteri Hivatalaihoz küldtek, 

mivel már nem rendelkeztek területi hatáskörrel.   

22. Összeállítottak 32 olyan átiratot, amelyek más intézményekkel, illetve fizikai 

személyekkel való levelezésből álltak. 

   A . Az osztály tevékenysége  2016-ban a törvényes hatáskörök hatékony és fokozott 

átláthatósági feltételek közötti gyakorlásából fog állni, Marosvásárhely lakosainak  

közvetlen hasznára.  
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JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI OSZTÁLY 

 

 A Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztályon az iratok mozgását követő 

elektronikus jegyzék szerint az év folyamán 2277 iratot jegyeztek: idézések, bírósági 

végzések közlése, különböző intézmények átiratai, természetes és jogi személyek 

kérvényei, belső közlések, amelyeket a törvényes határidőn belül oldottak meg.  

1. A bíróság specifikus tevékenysége Marosvásárhely Polgármestere, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Marosvásárhely Helyi Tanácsa és 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város érdekeinek képviseletében konkretizálódott. 

2015-ben 54 új pert jegyeztek, amelyhez hozzáadódtak az előző évben be nem 

fejeződött perek iratcsomói, ezáltal a jogtanácsosoknak 180 új iratcsomót kellett 

kiállítani.  Ily módon a 180 dossziéból 42 – öt megnyertek, 23-at elfogadtak 

(elvesztettek)  5-öt felfüggesztettek, 110 pedig a bírói szervek különböző tárgyalási 

stádiumában van.  

Tárgyuknak köszönhetően az iratcsomók közül egyeseknek nagy jelentőségük van: 

- telekkönyv kiigazítása (arra a 20 hektárnyi területre vonatkozóan, amelyet a 

Sürgősségi Egyetemi Klinikai Kórház megépítése céljából adtak volna át, ez a terület 

az Egészségügy és a Családügyi Minisztérium kezeléséből Maros megye tulajdonába 

ment át, anélkül, hogy előzetesen erről konzultáltak volna a helyi közhatósággal).  

- A Marosvásárhelyi Törvényszék 35/2012-es végleges és visszavonhatatlan végzése 

nyomán (209.1/43/2010-es iratcsomó), a Legfelsőbb Törvényszék 7312/2013 nov.19-i 

döntése alapján utasítást adtak a 867/2002-es KH 105-ös pozíciójának – 1. Melléklet – 

részleges érvénytelenítéséhez, és némely bejegyzés részleges érvénytelenítésére a 

962/2002-es KH, 283, 287, 291-es pozíciók – Marosvásárhely polgármesterének 

szolgáltattak igazat.  

- a Marosvásárhelyen, Tusnád utca 5. szám alatt levő ingatlan visszaigénylési akciója – 

megnyerve, visszakerült Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába  

- A Románia Kormánya és a Turisztikai és Regionális Fejlesztési Minisztérium ellen 

folytatott per, egy 10%-os pénzügyi kiigazításra vonatkozóan, ami egy 4.472.942,96 

lejes összeget jelent, amelyben a bírósági szervek elhatározták azon döntések 

hatálytalanítását, amelyeken keresztül ezt a bírságot kiszabták -  megnyerve,  

Marosvásárhelyt tehermentesíti az illető összegek kifizetése alól.  

- Az Országos Környezetőrségnek ellentmondó műveletek a 2015/09.04-i 58-as számú 

Ténymegállapítási jegyzék hatálytalanítására, amely révén  bírságokat szabtak ki és 

nagyon rövid határidőket állapítottak meg a hulladékok elszállítására, ülepítők és 

sáncok elemzésére  stb.  -  a bíróságon folyamatban levő per; 

-Az Országos Környezetőrség által kiszabott bírságok megóvása:   

-50.000 lej értékű büntetés alkalmazása, azon terület meg nem tisztításáért, amelyen a 

szemét- és hulladékgödör van -  a Marosvásárhelyi Bíróságon folyamatban levő per; 

-60.000 lej értékű büntetés alkalmazása a 2015.09.04/58-as számú ténymegállapítási 

jegyzék (fentebb említett) értelmében –  a Marosvásárhelyi Bíróságon tárgyalva; 

- 50.000 lej értékű büntetés alkalmazása, a 2015.09.04/58-as számú ténymegállapítási 

jegyzék (fentebb említett) értelmében –  a Marosvásárhelyi Bíróságon tárgyalva. 

A Marosvásárhely Helyi Tanácsa határozatainak érvénytelenné nyilvánítását célzó 

perek közül megemlítjük: 
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- 2014.05.29-i 185-ös számú helyi tanácsi határozat, amely révén jóváhagyták 

pénzösszegek helyi költségvetésből történő kiutalását a 2014-2015-ös idényre, a 

Marosvásárhely megyei jogú város és a “Marosvásárhelyi ASA 2013 Labdarúgó Klub” 

Egyesület között létező  társulás további fennmaradására.  

- 2014.05.29-i 186-os számú helyi tanácsi határozat, amely révén jóváhagyták 

pénzösszegek helyi költségvetésből történő kiutalását a 2014-2015-ös idényre,  a 

Marosvásárhely megyei jogú város és a Maros KK között létező társulás további 

fennmaradására.  

- 2014.05.29-i 187-es számú helyi tanácsi határozat, amely révén jóváhagyták 

pénzösszegek helyi költségvetésből történő kiutalását a 2014-2015-ös idényre,  a 

Marosvásárhely megyei jogú város és a Marosvásárhelyi Egyetemi SK között létező 

társulás további fennmaradására.  

- 2014.05.29-i 188-as számú helyi tanácsi határozat, amely révén jóváhagyták 

pénzösszegek helyi költségvetésből történő kiutalását a 2014-2015-ös idényre,  

Marosvásárhely megyei jogú város és a City’Us Marosvásárhely közötti létező társulás 

további fennmaradásának céljából.   

- 2014/05/29-i 189-es számú helyi tanácsi határozat, amely révén jóváhagyták a 

Marosvásárhely megyei jogú város és a Maros SK közötti társulást, valamint 

pénzösszegek helyi költségvetésből történő kiutalását, a 2014-2015-ös versenyidényre.   

- A Marosvásárhelyi Bíróság elvetette az AMPER által megfogalmazott 

közigazgatási iratok érvénytelenítési kérését, míg a Marosvásárhelyi Táblabíróság első 

fokon megtartotta.  

- A helyi közigazgatási hatóságok, valamint a területi közigazgatási egység 

érdekeinek képviselete okiratok kezeléséből (óvások, ülésjegyzékek, 

következtetések, szakértői jelentések ellen emelt kifogások) állt, amelyek mellé 

bizonyító anyagokat csatoltak a megvédés érdekében,  támogatták az általános és 

különleges támadás (vád) módszereit, szóbelileg támogatva ezen érdekeket a 

törvényszéken a jogtanácsosok révén a tárgyalási határnapon belül. 

2 A mi intézményünktől eltérő hatóságok által kibocsátott anyakönyvi iratok 

esetén, amelyek nem teljesítik a törvényes előírások feltételeit, a bírósághoz 

folyamodtak ezek érvénytelenítése végett, vagy helyes összeállítása céljából. 

Bíróság általi halottá nyilvánítás, születési bizonyítványok és házassági levelek 

hatálytalanítása stb. 

3. A Részlegen belül jogi konzultációs és asszisztencia tevékenység folyt a 

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

által összeállított egyes iratok törvényességének jóváhagyása végett. 

Ellenőrizték az intézmény által kibocsátott közigazgatási iratok törvényességét, a jogi 

láttamozás különböző szerződéskategóriákra és együttműködési protokollumokra való 

nyújtásán keresztül.  

A törvényességi láttamozást a jogi és közigazgatási iratok láttamozási tevékenységén 

keresztül valósították meg, az összes törvényes feltétel teljesítésének ellenőrzését 

követően.  

Ellenőrizték  az olyan  jogi hatásokat kiváltó  jogi iratokat, amelyekben az 

intézménynek is része van, törvényességi szempontból láttamoztak minden olyan 

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

illetve ennek személyzetére vonatkozó jogot.   
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Több mint 800 közbeszerzési szerződést, koncessziós szerződést, szolgáltatási 

szerződést, csereszerződést, kivitelezést, 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 2001/10-es számú, az állam által, 1945. március 6-ka és 1989. december 

22-ke 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 Hatóságokkal, valamint javaslatokat fogalmaztunk meg a 2001/ 10-es számú 

Törvény értelmében intézett kérések megoldására.  

Jelenleg intézményünkben nincsenek rendezetlen 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 SKR által. 

Ilyen értelemben a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő Országos Hatóság 

által visszaszolgáltatott dokumentációk kiegészítéséért folyamodványokat nyújtottak be, 

tájékoztatván a kérelmezőket a 90/120 napos benyújtási határidőre, amely elévülési 

időnek is számít. 

Azon iratcsomók esetén, amelyeknél a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő 

Országos Hatóságok e feltételt megszabták, az újabb követelményekkel összhangban, 

valamint azon örökösök függvényében módosították az utasításokat, akik közbeléptek 

az ügyviteli iratcsomókat illetően.  

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.  Igazolványokat bocsátottak ki a Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztályról, a 

különböző fizikai és jogi személyek kérésére, amelyekből kiderüljön/kiderüljenek a 

2001/10-es számú Törvény értelmében benyújtott értesítések létezése, vagy az 

intézményünkkel szemben folytatott perek. 

A kérelmezőknek volt szükségük ezekre az iratokra,  a hitelintézmények előtt.   

7. A Közigazgatási Bíróság Jogi Osztálya részt vett a Helyi Tanácsi 

Határozatok és tájékoztatók kidolgozásában, a Prefektúra felé közvetített válaszok 

kidolgozásában (különféle témák), valamint a Közigazgatásügyi- és 

Belügyminisztériumhoz, valamint Románia Municípiumai Egyesületéhez intézett 

legiszlációs ajánlásokban, illetve bizonyos törvényjavaslatok terén.   
 8.  Ugyanakkor közöltük az ingatlanok jogi rendszerét, az intézmény keretén belüli  

szolgáltatások jogi rendszerét eladás vagy koncesszióba adás céljából - 

Közterületrendezési Igazgatóság, Koncessziós-,  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. (200 belső átirat). 
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9. Óvásokat, előkészítő beadványokat és feljegyzéseket fogalmaztak meg a 

Diszkriminációellenes Országos Bizottság felé, ezekben különféle helyzeteket 

jelentettek a 137/2000-es K.R. kapcsán, a diszkrimináció összes formájának 

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

alkalmaztak, éltek az óvással a bíróságon. 

10. Különleges prioritást szentelt a Közigazgatási Bíróság Jogi Osztálya a Fejlesztési 

és Turisztikai Minisztérium által alkalmazott pénzügyi korrekcióknak a polgármesteri 

hivatal által beindított nemzetközi finanszírozású projekteknek.  

 Ily módon, az előfinanszírozást, valamint azon döntéseket, melyek alapján 

különféle pénzügyi korrekciókat hajtottak végre, megtámadták a bíróságon, a jogi 

hatások felfüggesztése érdekében, de ugyanakkor az ez irányban kibocsátott 

adminisztratív iratok érvénytelenítése céljából is.  

11. Nagy jelentőséggel bír a nemzetközi finanszírozású  „A 30 hektár területű, 

szennyezett ülepítő rehabilitálása elnevezésű projekt, és más, hasonló finanszírozású 

szerződések.: 

-  Bekötőút létesítése a Jeddi út és a Megyei Sürgősségi Kórház között, 

- Manzárdosítás és átalakítás a marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti 

Kollégiumban; 

- A marosvásárhelyi Művészeti Líceum bentlakásának manzárdosítása és 

felújítása; 

- Tömbházak hőszigetelése Marosvásárhelyen – 6 projekt stb.  

 

A megkötött járulékos szerződések és iratok törvényességét a Jogi és Közigazgatási 

Bírósági Osztály jogtanácsosai ellenőrizték.   

12.  A Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztály jogtanácsosait kijelölték, hogy vegyenek 

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

számú kormányrendeletnek megfelelően összeállított Fegyelmi Bizottságban, valamint 

a 2010/255-ös számú Törvénynek megfelelően összeállított tulajdonjog-ellenőrzési 

bizottságban, amely törvény olyan közhasznú kisajátításokra vonatkozik, amelyek 

országos, megyei és helyi érdekű célkitűzések megvalósításához szükségesek.   

  

 

LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÁSI KÖZÖSSÉGI KÖZSZOLGÁLAT 

 

2015. január 1.- december 31. közötti időszakban a Lakosság-nyilvántartási Közösségi 

Közszolgálat az alábbi célkitűzéseket követte: 

    - a családi állapotra vonatkozó adatok anyakönyvbe való bevezetésének (úgy 

informatikai rendszerben mint manuálisan)  optimalizálása, a családi állapotot igazoló 

bizonyítványok összeállítása, ugyanabban a rendszerben; 

    - folyamatosan követte az alkalmazottak szakmai felkészítésének 

tökéletesítését, a megjelent legiszlációs újdonságok minél hamarabbi elsajátítása 

céljából.  

          - a tevékenységek kifogástalan megszervezése, oly módon, hogy a lakosok és 

jogi személyek igénylései a lehető legrövidebb időn belül legyenek megoldva. Ilyen 

értelemben jelentősen lecsökkent a várakozási idő a személyi igazolványok és 

anyakönyvi kivonatok kibocsátását illetően, az alábbi módon: 
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        -  a személyi igazolványok esetében,  5 munkanapról 3 munkanapra  

         - az ideiglenes személyi igazolványok és a tartózkodási vízum alkalmazása 

esetében 5 munkanapról 2 munkanapra  

        - az újszülöttek számára kibocsátott születési igazolványok esetében 7 

munkanapról 2 munkanapra  

        - az ellopott, elveszített vagy megrongálódott anyakönyvi kivonatok 

helyettesítésére igényelt anyakönyvi kivonatok esetében 2 napról 2 órára.  

 Az Anyakönyvi Szolgálathoz be nem jelentett születések számának csökkentése 

céljából 3 marosvásárhelyi szakklinikával együttműködve elkezdtük a születések 

monitorizálását. Ilyen értelemben megyei szinten egy együttműködési egyezményt 

kötöttünk a tevékenységbe bekapcsolódott összes intézménnyel. 2015-ben a 4019 

születésből 27 nem volt bejegyezve.  

2015-ben nagyobb figyelmet szenteltünk a 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben született, 

és az Anyakönyvbe be nem jegyzett gyerekek számának csökkentésére. Ily módon  a 

be nem jegyzett 60 újszülöttből, 21 számára  születési bizonyítványt állítottak ki, a   

születéseket illetően pedig 18 esetben állítottak össze utólagos bejegyzési iratcsomót,  

2 esetben pedig az anyák nem jegyezték be a szülést, ezért utólagos bejegyzési 

dossziékat állítottak össze a szülésre vonatkozóan, miután pedig igazoló iratokat 

állítanak ki számukra, elkezdik az újszülöttek utólagos bejegyzését.      

A lakosság-nyilvántartási osztály szintjén intézkedéseket hoztak a lejárt 

személyazonossági iratokkal rendelkező személyek monitorizálására és ezek számának 

csökkentésére. Ilyen értelemben 2012.01.01-2013.12.31 közötti időszakban, illetve  

2015 I., II. és III. negyedévében  ellenőrzéseket tartottak a lejárt személyazonossági 

iratokkal rendelkező személyek esetében. A 3519 személyazonossági irattal nem 

rendelkező vagy lejárt személyazonossági irattal rendelkező személyből 1100 számára 

készítettek személyazonossági iratot, további 1419 személy még ellenőrzésre vár.  

- Annak érdekében, hogy lecsökkentsék 14-18 év közötti, személyi igazolvánnyal nem 

rendelkező személyek számát, együttműködtek a Marosvásárhely és a hozzá tartozó 

területi-közigazgatási egységek területén levő 44 oktatási intézménnyel.  Az akció 

folytán a 792, személyi igazolvánnyal nem rendelkező tanulóból, 742 számára 

állítottak ki személyi igazolványt;   

-a törvényes előírások betartásával, 29 ellenőrzést hajtottak végre a kiskorúak 

gondozási központjaiban, melyeknek során 88 intézményesített személy kapott 

személyi igazolványt; 

- A két komponens szolgálat révén családi állapotra vonatkozó iratokat és személyi 

iratokat állítottak ki a roma származású lakosok számára. 21 esetben állítottak ki 

születési bizonyítványt,  17 esetben pedig személyi igazolványt.; 

- a törvényes előírások tiszteletben tartásával, intézkedéseket hoztak a házasságok 

ünnepélyes keretek közötti megszervezésének érdekében, illetve állandó szolgálatot 

hoztak létre Marosvásárhely szintjén, annak érdekében, hogy az elhalálozásokat 

munkanapokon kívül illetve ünnepnapokon is bejegyezhessék, ilyen értelemben, 

egyetlen egy panasz sem érkezett a lakosok kiszolgálási módjával kapcsolatosan; 

- a közszolgálaton belül nagy figyelmet fordítottak a lakosok korrekt tájékoztatására, és 

a részükről beérkező igénylések megoldására, a szükséges információk kifüggesztésén, 

Marosvásárhely honlapján való megjelentetésén, és a mass-médiában való közlésén 

keresztül.     
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 Személyi nyilvántartási vonalon, 100%-os arányban oldották meg a 

lakosok és más intézmények igényléseit, az alábbi tevékenységekre került sor: 

újszülöttek nyilvántartásba vétele, román állampolgárságot elnyerő személyek 

nyilvántartásba vétele, külföldiről romániai lakhelyre váltó személyek nyilvántartásba 

vétele 2614; 

 elhalálozások számának nyilvántartásba vétele 2609; 

 házasságok, válások számának nyilvántartásba vétele 1750 

 személyi igazolványok kibocsátása  22273; 

 ideiglenes személyi igazolványok kibocsátása 1157; 

 tartózkodási engedélyek láttamozása  4453; 

 ellenőrzések az Országos Személy-nyilvántartói Jegyzékben 19533; 

 mozgópontok kialakítása– 46 és 301 személy számára állítottak ki 

személyi igazolványt; 

 ellenőrzések a gyerekotthonokban és más szociális védelmi egységekben 

– 29 és 88 személy számára állítottak ki személyi igazolványt; 

 mediatizálási tevékenység a helyi mass-médiában 48. 

 

Anyakönyvi vonalon teljes mértékben megoldották a lakosok és más intézmények 

igényléseit, a tevékenység az alábbi mutatók megvalósításából állt:  

- anyakönyvi iratok bejegyzése – 8090 amelyből: - születések 4019,  

                                                                              - házasságok834,  

                                                                              - elhalálozások 3237. 

- válási ítéletek bejegyzése – 345; 

- megjegyzések és kiegészítések az anyakönyvi iratokban– 13726; 

- kiigazítások az anyakönyvi iratokban – 78; 

- a születési bizonyítványok utólagos bejegyzése, bírói végzés által - 76; 

 - külföldi anyakönyvi iratok átíratása – 222; 

-  kérésre kibocsátott anyakönyvi bizonylatok – 9860; 

- fizikai és jogi személyek igénylései –903. 

-adminisztratív vonalon megoldott névváltoztatások -40 

 

A közszolgálat 2016-ban az alábbi célkitűzések megvalósítására fekteti a hangsúlyt:: 

1. az anyakönyvi osztály tájékoztató tevékenységének tökéletesítése, a 

polgármesteri hivatalon belüli szakosztállyal együttműködve, és az osztály 

adatbázisának kiegészítése; 

2. az alkalmazottak szakmai felkészítésének tökéletesítése; 

3. a lakosokkal való kapcsolattartási tevékenység feljavítása  

4. a szükséges intézkedések meghozatala anyakönyvi és személynyilvántartó 

vonalon, az idei választási eljárások függvényében; 

5. az informatikai felszerelés kicserélése a jelenlegi követelményeknek 

megfelelő új számítógépekkel,  a személyazonosítási iratok elkészítéséhez szükséges 

felszerelések beszerzése; 

6. egy olyan helyiség kiválasztása, amelyben a  SPCLEP két komponens 

szolgálata tevékenységét végezze. 

7. a házasságok online rendszerben való beütemezése.  
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- Befejezték a hosszabbított programú 16-os Óvoda korszerűsítési és 

manzárdosítási munkálatait.  

- Rehabilitáltak két homlokzatot és a hagyományos fakeretű ablakokat fakeretű 

termopán ablakokra cserélték két homlokzat esetében, a Dr.  Bernády György 

iskolában - a szerződés értéke:  438.197,69 lej + HÉA. 

- Megjavították a Constantin Brâncuşi Technológiai Líceum tetőszerkezetét  – a 

szerződés értéke: 80.452,77 lej + HÉA. 

- Térfigyelő kamerákat szereltek fel az  Emil Dandea Technológiai Líceumban,  a 

hosszított programú Fecske Óvodában,  a Liviu Rebreanu Gimnáziumban, a betörések 

megelőzését szolgáló mozgásérzékelőket szereltek  fel a Constantin Brâncuşi 

Technológiai Líceumban,  a hosszított programú Fecske Óvodában,  a Traian Vuia 

Technológiai Líceumban – a szerződés értéke: 40.120,00 lej + HÉA. 

- Bútorzatot vásároltak a hosszított programú  16-os Óvodának – a szerződés 

értéke: 120.768,00 lej + HÉA. 

- Orvosi rendelőt rendeztek be a Traian Vuia Technológiai Líceumban és az 

Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban –  a szerződés értéke: 35.813,65 lej + 

HÉA. 

- Kerítést javítottak az Andrei Perşu Technológiai Líceumban,  a hosszított 

programú Fecske Óvodában, a Dacia Gimnáziumban – A épületszárny,  a hosszított 

programú 16-os számú Óvodában,  a hosszított programú 15-ös számú Óvodában,  

Constantin Brâncuşi Technológiai Líceumban  és a  Liviu Rebreanu Gimnáziumban  – 

a szerződés értéke: 59.684,95 lej + HÉA. 

- Marosvásárhely municípium összes oktatási intézménye építkezési anyagot 

kapott – a szerződés értéke: 120.796,42 lej + HÉA. 

- Marosvásárhely municípium összes oktatási intézménye higiéniai-egészségügyi 

anyagot kapott – a szerződés értéke: 64.516,13 lej + HÉA. 

- A 4-es számú Óvodában felújítási és festési munkálatokat végeztek.  

- Hidroizolációs munkálatokra került sor a 7-es számú Gimnáziumban, a Friedrich 

Schiller Gimnáziumban, Ion Vlasiu Technológiai Líceumban, az Elektromaros 

Technológiai Líceumban, a hosszított programú 10-es számú Óvodában, a Tudor 

Vladimirescu Gimnáziumban, a hosszított programú 12-es számú Óvodában – a 

szerződés értéke: 435.483,88 lej + HÉA 

- Több termet teljesen felújítottak Marosvásárhely számos tanintézményében. 

- Javítási munkálatokat végeztek, valamint kicserélték a Constantin Brâncuşi 

Technológia Líceum és a Gheorghe Marinescu Elméleti Líceum sporttermeinek 

padlózatát -  a szerződés értéke: 161.290,32 lej + HÉA. 

- Elektromos hálózatot javítottak és biztosítéktáblákat cseréltek a város 

tanintézményeiben : a szerződés értéke: 75.443,83 lej + HÉA . 

- Javítási munkálatokat végeztek az Európa Gimnázium Amfiteátrumában – a 

szerződés értéke:  32.233,53 lej + HÉA . 

- A neonvilágítást ledes világítótestekre cserélték: Friedrich Schiller Gimnázium, 

Mihai Viteazul Gimnázium,  Csodálatos Berek hosszított programú Óvoda – szerződés 

értéke : 79.121,80 lej + HÉA . 

- Karbantartási, javítási és rendszeres műszaki ellenőrzési munkálatokat végeztek a 

hőközpontok esetében, illetve cserealkatrészeket vásároltak – a szerződés értéke  

129.032,25 lej + HÉA. 
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- Egyes oktatási intézményekben  felújították az illemhelyeket. 

- Elektromos energia – takarékossági táblácskákat vásároltak a tanintézmények 

számára:  - a szerződés értéke: 24.096,78 lej + HÉA. 

- Az alábbi munkálatokra kötöttek  szerződéseket:  

             - a faburkolatot PVC-re  cserélték, termopán ablakokat szereltek fel – a 

szerződés értéke: 914.242,70 lej + HÉA, 

        -  Teljes mértékben rehabilitálták a Napsugár Óvodát – a szerződés teljes értéke: 

436.680,53 lej + HÉA  

         - Belső munkálatok és hőszigetelés az Alexandru Ioan Cuza Gimnáziumban  – a 

szerződés értéke : 1.380.023,05 lej + HÉA. 

          - Napelemek karbantartása – a szerződés értéke 63.630,00 lej + HÉA. 

- Automatizálási és karbantartási munkálatokat hajtottak végre – a szerződés 

értéke: 63.500,00 lej + HÉA. 

- Elektronikus táblát vásároltak a Serafim Duicu Gimnáziumban – a szerződés 

értéke: 22.590,00 lej + HÉA. 

- Felújították az Emil Dandea Technológiai Líceum műszaki műhelyeit – a 

szerződés értéke: 116.744,69 lej + HÉA. 

- 72.767,09 lej (HÉÁ-val együtt) értékben vásároltak gyógyszert a Helyi Tanács 

alárendeltségébe tartozó orvosi rendelők számára, az összeg a Marosvásárhelyi 

Közegészségügyi Igazgatóságtól származik.   

- A mérőórák leolvasása (villamos energia, víz, gáz) az oktatási intézmények 

bentlakásaiban és étkezdéiben.  

- Az oktatási intézmények bentlakásai és étkezdéi fogyasztásának kiszámítása.   

-  Az oktatási intézményektől bérelt helyiségek (osztálytermek, kioszkok, 

műhelyek, kávéautomaták, mozgópultok) fogyasztásának (villamos energia, fűtés, 

kiszámítása, illetve ezek behajtásának követése.   

- A tanintézményektől kapott Fizetési Rendeletek központosítása, a bentlakások 

étkezdék, osztálytermek, kioszkok, műhelyek, kávéautomaták és mozgópultok 

költségeinek behajtására vonatkozóan. 

- A fizetési jelentések összeállítása a visszaszolgáltatott vallási egységekben levő 

helyiségek bérlésére vonatkozóan.  

- Vallási felekezetek bérleti díjainak befizetésének követése.  

- Egészségügyi kurzusok szervezése a tanintézmények személyzetének. 

- A tanintézményektől kapott és az ösztöndíjakra vonatkozó kérések 

központosítása, és ezek Gazdasági Igazgatóságokhoz való továbbítása, kifizetés 

céljából.  

- Az egy tanulóra  jutó költségekre vonatkozó adatok átvétele és központosítása.  

- A tej és kifli kormányprogramra vonatkozó adatok átvétele és központosítása. 

- Az oktatási intézmények költségeinek (villamos energia, gáz, víz) követése. 

- A tanintézményektől kapott, és a didaktikai, illetve nem didaktikai személyzet 

ingázási költségeire vonatkozó kérések központosítása, valamint ezen adatok 

Gazdasági igazgatósághoz való átküldése, kifizetés céljából.  

- Az egyetem előtti állami intézmények állóeszközeinek felleltározása. 

- Szolgáltatási szerződést írtak alá az orvosi rendelőkből származó hulladékok 

elszállítására – a szerződés értéke: 18.225,00 lej + HÉA. 

- A Helyi Tanács az alábbi határozatokat kezdeményezte és hagyta jóvá: 
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1. 2015/01/29-i 33-as számú helyi tanácsi határozat a Marosvásárhely municípiumi 

egyetem előtti állami tanintézmények iskolai hálózata átszervezésének jóváhagyására 

vonatkozóan, a 2015-2016-os tanévre (közigazgatási bíróságon fellebbezve). 

2. 2015/03/26-i 88-as számú helyi tanácsi határozat a Marosvásárhelyi  Alexandru 

Ioan Cuza Gimnázium B épületszárnyának felújítása, korszerűsítése és kibővítése 

célkitűzés Megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak 

jóváhagyására vonatkozóan. 

3. 2015/05/28-i 136-os számú helyi tanácsi határozat egy olyan protokoll 

aktualizálásának jóváhagyására, amely  azon területek és épületek Marosvásárhely 

közigazgatása alá való áthelyezésére vonatkozik, amelyekben Marosvásárhely megyei 

jogú város állami, egyetem előtti oktatási egységei folytatják tevékenységüket. 

2015/05/28-i 137-es számú helyi tanácsi határozat a Marosvásárhelyen, Kárpátok 

sétány 5. szám alatt lévő ingatlan, Maros megye köztulajdonából, Marosvásárhely 

megyei jogú város köztulajdonába való áthelyezésének igénylésére vonatkozóan.  

4. 2015/05/28-i 137-es számú helyi tanácsi határozat egy terület ideiglenes 

telekkönyvbe való írásának szabályozási intézkedéseit illetően, Marosvásárhely 

megyei jogú város javára.  

5. 2015/07/30-i 186-os számú helyi tanácsi határozat a Nemzeti Kollégium 

Manzárdosítása célkitűzés Megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki - gazdasági 

mutatóinak jóváhagyására.   

6. 2015/07/30-i 187-es számú helyi tanácsi határozat a Marosvásárhely  

Municípium  tulajdonát  képező tanintézményekben levő helyiségek bérlésére, havonta 

négyzetméterre számított alaptarifok  megállapítására.  

7. 2015/07/30-i 188-as számú helyi tanácsi határozat egy a Romur KT. tulajdonát 

képező csarnok ingyenes átvételére vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyására. 

8. 2015/07/30-i 189-es számú helyi tanácsi határozat  az  „Egy csarnok lebontása és 

elhelyezése, egy szakiskola ellátásának céljából” célkitűzésre vonatkozó 

Megvalósíthatósági tanulmány és  műszaki – gazdasági mutatók jóváhagyását illetően. 

9. 2015/08/25-i 225-ös számú hely tanácsi határozat egy Marosvásárhely 

Municípium és a marosvásárhelyi 1-es számú Római katolikus Parókia közötti bérleti 

szerződés megkötésének jóváhagyására.  

10. 2015/09/24-i 244-es számú helyi tanácsi határozat 250.000 lej helyi 

költségvetésből történő kiutalásának jóváhagyására, melyet a marosvásárhelyi 

hosszított programú 16-os Óvoda  bútorzattal való ellátására és korszerűsítésére 

használnának fel.  

11. 2015/09/24-i 245-ös számú helyi tanácsi határozat 50.000 lej + HÉA helyi 

költségvetésből való kiutalásának jóváhagyására 2015-re, és 700.000 lej +HÉA 

kiutalásának jóváhagyására 2016-ra, amelyet a Szász Adalbert Sportlíceum 

Sportbázisának Korszerűsítése elnevezésű projekt kivitelezésére használnának fel.  

12. 2015/09/24-i 246-os számú határozat 3.500.000 lejes összeg kiutalására, 

amelyből 2015-ben 150.000 lejt (HÉÁ-val együtt)  költenek el, 2016-ban pedig 

3.350.000 lejt (HÉÁ-val együtt) költenek el a Megvalósíthatósági tanulmány, Műszaki 

Projekt,  manzárdosítás és belső homlokzat felújítása a Dr. Bernády György 

Gimnáziumban projektre.   
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13. 2015/09/24-i 247-es számú helyi tanácsi határozat 1.038.850 lej kiutalásának 

jóváhagyására, az Egyesülés Nemzeti Kollégium Manzárdosítása elnevezésű projekt 

kivitelezése céljából.  

14. 2015/11/05-i 289-es számú helyi tanácsi határozat a Marosvásárhelyi Művészeti 

Líceum Bentlakásának Manzárdosítása és Felújítása befektetési célkitűzés műszaki – 

gazdasági mutatóinak aktualizálására vonatkozóan.  

15. a 2015/11.05-i 291-es számú helyi tanácsi határozat, amely a Marosvásárhelyi 

Helyi Tanács  képviselőinek kinevezésére vonatkozik, a marosvásárhelyi 

tanintézmények közigazgatási tanácsaiban megfelelő hatáskörökkel, a 2015-2016-os 

iskolai évben.  

16. 2015/11/292-es számú helyi tanácsi határozat egy Marosvásárhely megyei jogú 

város és az 1-es számú Római-katolikus Parókia közötti terület- és épületcserére 

vonatkozóan ( amit a  következő tanácsülésen visszavonnak). 

17. 2015/11/26-i 300. számú helyi tanácsi határozat, a 2015/11.05-i 291-es számú 

helyi tanácsi határozat módosítására, amely a Marosvásárhelyi Helyi Tanács  

képviselőinek kinevezésére vonatkozik, a marosvásárhelyi tanintézmények 

közigazgatási tanácsaiban megfelelő hatáskörökkel, a 2015-2016-os iskolai évben.  

18. 2015/12/17-i 340-es számú helyi tanácsi határozat egy Marosvásárhelyen, a 

Mărăşti utca 1. szám alatt lévő 2621 négyzetméteres terület megvásárlásának 

jóváhagyására vonatkozóan.  

19. 2015/12/17-i 361-es számú helyi tanácsi határozat a Marosvásárhelyi Művészeti 

Líceum Bentlakásának Manzárdosítása és Felújítása elnevezésű projekt véglegesítési 

határidejének meghosszabbítására vonatkozóan, és a helyi költségvetésből szükséges 

összegek 2016-os évi befektetési listára való felvezetése.   

 

 

 

KULTURÁLIS, SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS LAKÁSÜGYI TEVÉKENYSÉGEK 

OSZTÁLYA  

 

 I. A Lokatív Bizottság tevékenysége:  
- az időszakos üléseken elemezték a lokatív problémákra vonatkozó igényléseket, 

amelyekre különböző megoldásokat (kérések jóváhagyása/elvetése, más osztályokra 

való átirányítása)  adtak,  amelyeken keresztül az alábbiakat hagyták jóvá:  

- helyiségek szétosztása 

- megvásárolt lakások (Benţa): 29 

- szociális lakások: 7 

-a visszaszolgáltatott lakásokból kiköltöztetett személyeknek szánt lakások: 4  

- lakások nyugdíjasoknak:        6 

- ANL-s lakások:     21 

- lakások állami alapból:                2         

- szolgálati lakások:                 3  

Összesen: 72 elosztott lakás. 

- újraszállászolás: 2 eset       

- lakáscsere:  10 eset 

- Ilyen értelemben kidolgozásra kerültek:: 
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-Polgármesteri rendelkezések:  10 

- határozattervezetek és indoklások:  6    

II. Az önkormányzat lokatív alapjából történő lakásigénylésekre vonatkozó adatbázis 

ügykezelése:  

- összeállították a szociális lakásokat igénylők listáját (410 kérés), állami alapú 

lakások bére (38 kérés), nyugdíjasok (40 kérés) 

– különböző jelentéseket, tájékoztatásokat, álláspontokat dolgoztak ki, az egyes, 

lokatív és az igazgatóság feladatkörét megillető problémák megoldására vonatkozóan  

– különböző jelentéseket, tájékoztatásokat, álláspontokat dolgoztak ki, az egyes, 

lokatív és az igazgatóság feladatkörét megillető problémák megoldására vonatkozóan - 

nyilvántartásba vették azon lakásigénylőket, akik azoknak a bérlőknek a sorából 

kerültek ki, akiket a volt tulajdonosoknak visszaszolgáltatott lakásokból 

költöztettek/költöztetnek ki, figyelembe véve az ingatlan visszaszolgáltatásától 

számított 5 éves időszak lejártát  (21 kérés); 

- nyilvántartást vezettek,  a Pandúrok sétány a 44-46. szám  alatt lévő apartmanok  

bérlőinek támogatásigénylésére vonatkozóan. 

 

III. Egyebek: 

– különböző jelentéseket, tájékoztatásokat, álláspontokat dolgoztak ki, az egyes, 

lokatív és az igazgatóság feladatkörét megillető problémák megoldására vonatkozóan  

- ellenőrizték az összes ANL-s bérlőt,  a lakásbirtoklás törvényességére vonatkozóan  

- biztosították a közönséggel való kapcsolattartást, tájékoztatást nyújtottak a 

lakásokkal kapcsolatosan   

- a levelezések rendezése, az anyagok levéltári elhelyezésre való előkészítése  

- a kérésekre,  észlelésekre,  petíciókra vonatkozó válaszok, valamint a tevékenységi 

körrel kapcsolatos  iratok műszaki szerkesztése. 

 

2016-ra elővetített tevékenységek  

A 2016-os évben  több tevékenység lebonyolítását tűztűk ki célul, ilyenek:  

A jelentések kidolgozása a lakásbizottságnak, valamint a bizottság tevékenységéből 

eredő rendelkezések kidolgozása; 

- A szakosztály tevékenységének sajátos projektek kidolgozása; 

- A pontszámok kiszámítása a benyújtott lakásdossziék esetében ( okt. – dec.); 

- A lokatív problémákra vonatkozó iratok műszaki megszerkesztése;  

- Kapcsolattartás a közönséggel, illetve a lakásigénylőkkel; 

- A lokatív jellegű iratok előkészítése archiválásra, és ezek irattárba való 

elhelyezése; 

- A Băneasa utca 8. szám alatti bérlők átszállásolása 

  

 

A NEM LAKÁS RENDELTETÉSŰ HELYISÉGEKRE VONATKOZÓAN  

 

I. A nem lakás rendeltetésű helyiségek elosztására vonatkozó tevékenység a 

Szakbizottság keretén belül:   
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 - a nem lakás rendeltetésű helyiségekkel kapcsolatos problémák elemzésére 

vonatkozó havi bizottsági üléseken az alábbi eseteket tárgyalták:  

  1. bérleti szerződések meghosszabbítása: 51 

  2. helyiségek elosztása: 8 

3. helyiség igénylése: 4 a 205-ös évre (a listának megfelelően) + 5 a törvényes 

határidőn kívül 

4.   egyebek: 7 

Kidolgozásra került:  

  - 6  határozattervezet és indoklás; 

 

 II. A nem lakás rendeltetésű helyiségek hatékony ügykezelése  

 - ellenőrizték a nem lakás rendeltetésű helyiségek használati és karbantartási módját, 

56 helyiség esetében, amelyek közül:   

a)     nemkormányzati szervezetek és politikai pártok - 49   

b)    Költségvetési intézmények: -3 

c)     a 2001/341-es törvény haszonélvezői: - 1 

d)    Kereskedelmi társaságok: -3  

 - a döntések meghozatalához szükséges előkészítő munkálatokat végeztünk, a 

nem lakás rendeltetésű helyiségek hatékonyabb használata érdekében 

 - intézkedéseket hoztunk az egyesületek/alapítványok átköltöztetése érdekében  
 - intézkedéseket hoztunk egyes helyiségek azonosítása érdekében, a városi 

közszolgáltatások lokatív helyzetének megoldására, illetve  a dokumentumok 

leltárba vételére. 

III: PEREK: Az intézményt 19 perben képviseltük. A bírósági szervek elé 

terjesztett ügyekért, adminisztratív munkát végeztünk,  amint következik:   

- a bizonyítékok felértékelése és a stratégia előkészítése a dosszié alátámasztására  

 - a perek lebonyolítása a tárgyalási határidők nyilvántartásán keresztül  

- a szükséges iratok összeállítása és tárgyalási határidőre való bemutatása, 

kiegészítésekkel és új bizonyítékokkal (észlelések, ülésjegyzékek, írott konklúziók stb. 

IV. Az adatbázis felfrissítésére vonatkozó intézkedések 

Felfrissítették és jóváhagyták a nem lakás rendeltetésű helyiségek igénylői listáját, a 

2016-os évre vonatkozóan, amint következik:    

- nemkormányzati szervezetek –  8 igénylő,  

- politikai pártok – 3 igénylő 

- közintézmény  – 1 igénylő 

- dossziékat vettek át a nem lakás rendeltetésű helyiségek igénylői listájának 

felfrissítése céljából, a 2016-os évre  

 V . Egyebek 

- írásbeli értesítést és Adókivetési végzést dolgoztak ki a kinnlevőségek behajtására  

- álláspontokat, tájékoztatásokat dolgoztak ki a Dózsa György utca 9. szám alatt lévő 

ingatlanra vonatkozóan  

– különböző jelentéseket, tájékoztatásokat, álláspontokat dolgoztak ki, az egyes, 

lokatív és az igazgatóság feladatkörét megillető problémák megoldására vonatkozóan  

- a kérvényezők észlelésére  terepre is kiszálltak, annyiszor ahányszor a lokatív 

probléma megkövetelte a helyszíni ellenőrzést 
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- írásos és szóbeli felvilágosítást adtak a kérvényezők által felhozott,  és a legiszláció 

alkalmazására vonatkozó problémákra  

- biztosították a közönséggel való kapcsolatot, felvilágosítást adtak a helyiségekre 

vonatkozóan  

 - a levelezések rendezése, az iratok irattárolásra való előkészítése 

 - a kérésekre, észlelésekre vonatkozó válaszok, illetve  más, a  tevékenységi körrel  

kapcsolatos iratok műszaki kidolgozása.  

 

2016-ra elővetített tevékenységek  

  

 A 2016-os évre több tevékenység lebonyolítását tervezzük, ilyenek:  

 - a Bírói Szervek előtti képviselet, a DASCP specifikumának megfelelően  

          - a bizonyítékok felértékelése és a stratégia fejlesztésének előkészítése az 

iratcsomó megindoklása 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.) 

 - a nem lakás rendeltetésű helyiségekre vonatkozó iratcsomók évi átvétele  

 - a nem lakás rendeltetésű helyiségek használati és karbantartási módjának 

ellenőrzése. 

 - a lokatív problémák megoldása, a nem lakás rendeltetésű helyiségek 

Bizottságának havonta bemutatott jelentéseken keresztül 

 - az anyagok előkészítése a Helyi Város Tanácsnak  

 - a kérvények, észlelések, petíciók, valamint a tevékenységi körhöz kapcsolódó 

más iratok műszaki szerkesztése. 

 - a jogi tanácsadás biztosítása az igazgatóság szintjén.  

 

 

VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYA 

 

a. A szakosztály tevékeny szerepet vállalt a város jelentős kulturális 

eseményeinek megszervezésében, valamint más események során, amelyeket 2015-ben 

a Ligetben, a Mihai Eminescu Művelődési Központban, a Rózsák terén, a Nyári 

Színházban, a Művész Moziban, valamint a Somostetőn rendeztek:  szabadtéri és nem 

konvencionális színházi előadások, koncertek, művészi jellegű előadások szabad téren 

és bent, kollokviumok, konferenciák, festészeti és képzőművészeti kiállítások, 

művészeti-kulturális témájú szemináriumok, filmfesztiválok és gálák, interkulturális és 

interetnikai jellegű tevékenységek és események, néprajzi- és folklórfesztiválok, 

kézműves vásárok, összetett tevékenységek gyerekek részére, könyv- és lapbemutatók, 

találkozók kulturális személyiségekkel; egyesületek, szervezetek és magáncégek által 

szervezett, országos- és nemzetközi jellegű megnyilvánulások. 

b. A Vár, a Liget, a Nyári színpad, a Mihai Eminescu Művelődési Központ, a 

Vendégház, a Somostető, a Művész mozi, valamint a SPUM alárendeltségébe tartozó 

más létesítmények általános működése érdekében az alapfeltételek biztosítása 

elengedhetetlen. Ezek 2015-ben a következőket foglalták magukba: folytatták a 
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Középkori Vár átrendezési és konzerválási munkálatait, biztosították a várbéli, 

somostetői, főtéri, és a város más helyszínein megszervezett fontosabb események 

logisztikáját: Marosvásárhelyi Napok, Bor Fesztivál, Karácsonyi Vásár.  

Különös gondot fordítottak a szabadidős övezetekre: gyermekváros és 

korcsolyapálya (2200 négyzetméternyi korcsolyapálya, házikók – pihenő- és 

közélelmezési övezetek), gyermekek parkja karbantartási munkálatai – új játékszerek, 

új felületek gumilapokkal, fahíd, füvesített lapok, parki bútorzat, korcsolyapálya, 

tenisz- és badmintonpálya.  

Beruházások során beépítették a Sportakadémia tetőterét, ezzel még 30 

szálláshelyet létesítve. 

Más munkálatok: 2 hűtőkamra létesítése a városi temetőkben, 2500 

négyzetméternyi felület kőlapokkal való kirakása a Remeteszegi városi temetőben, 

1600 négyzetméternyi felület leaszfaltozása a Jeddi városi temetőben. 

A Román Labdarugó Szövetség támogatásával elkezdődtek a munkálatok a városi 

stadionban is, ahol előkészítik és befüvesítik a gyepet, megerősítik a lelátókat és 

kialakítják a futópályát.  

 

 

Tevékenységek a Művész Moziban 2015-ben (Filmvetítések, koncertek, 

filmfesztiválok) 

 

Dátum Tevékenység Szervező 

Február 

13 – 15. 
Magyar filmnapok 

A K’arte Kulturális 

Egyesület és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Február 

24. 
Különleges program a Szerelmesek ünnepén 

A Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya és a Művész 

Mozi 

Február 

27. – 

Március 

28. 

„British Documentary” – Díjazott brit 

dokumentumfilmek ingyenes vetítése 

A K’arte Kulturális 

Egyesület és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Február 

28. 

Oscar Filmmaraton 2015. – A legjobb Oscar 

díjas filmek 2015-ben 

Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Március 1. 

és 8. 
Ingyenes filmvetítés a hölgyeknek 

Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Március 9. „Movie Night” – Filmmaraton a diákok Studcard – Romániai 
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számára 

 

Diákkonzorcium 

Március 

14. 

„Aferim” Román Filmgála – a főszereplők és a 

rendező jelenlétében 

 

A Mandragóra Kft. 

és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Március 

26. – 

Április 5. 

A Lengyel Film Napja 

A K’arte Kulturális 

Egyesület és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Április 6 – 

10. 

Filmnézés az Iskola Másként nemzeti program 

keretén belül 

Maros megyei 

iskolák és óvodák 

Május 18 

– 20. 
Marosvásárhelyi Napok 

Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Május 22 

– 24. 
Európai Filmfesztivál 

A Román Kulturális 

Intézet, a K’arte 

Kulturális Egyesület  

és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Június 1. 
Filmnézés a Gyermekek nemzetközi napja 

alkalmából 

Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Június 1 – 

4. 
Az Európai Film – elérhető mindenki számára 

A Marcom Fantastic 

Kft. és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Június 9. 
A Marosvásárhelyi Ortodox Esperesi Hivatal 

Tavaszi Konferenciája 

A Marosvásárhelyi 

Ortodox Esperesi 

Hivatal 

Június13 – 

14. 
Tres Court – Nemzetközi Filmfesztivál 

A K’arte Kulturális 

Egyesület  és a 

Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

Július 18. 
Andre Rieu Maastrichti koncertjének élő 

közvetítése szatelliten keresztül 

D'stars és 

Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala 
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Október 9 

– 11. 

Titt 2015 – Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál 

 

Libra Film 

Production és 

Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala 

Október 

16 – 18. 
Norvég Filmnapok 

A K’arte Kulturális 

Egyesület  és a 

Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

November 

7. 

„Acasă La Tata” Román Filmgála- a 

főszereplők és a rendező jelenlétében 

A Mandragóra Kft. 

és a Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

November 

16. 

„Movie Night” – Filmmaraton a diákok 

számára 

Studcard – Romániai 

Diákkonzorcium 

November 

24. 

A Marosvásárhelyi Ortodox Esperesi Hivatal 

Őszi Konferenciája 

A Marosvásárhelyi 

Ortodox Esperesi 

Hivatal 

November 

12 – 13. 

Edu-Mozi – a középiskolások filmszínházi 

ismereteinek bővítését szorgalmazó projekt 

A Macando 

Egyesület  és a 

Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

December 

18 – 19. 

Művészfilmek gálája A K’arte Kulturális 

Egyesület  és a 

Városi 

Közszolgáltatások 

Osztálya 

 

 

Tevékenységek a Művész Moziban 2015-ben (Kulturális rendezvények, 

kiállítások, szemináriumok, könyvbemutatók) 

 

Dátum Tevékenység Szervező 

Január 21. Branding Session - Marosvásárhely 
Kulturális és 

Tudományegyetem 

Január 22. Könyv bemutató 
Kulturális és 

Tudományegyetem  

Január 29. Tedex Szalon 
Kulturális és 

Tudományegyetem 

Március 

14. 
Felkészítő 

Aiisec Egyesület 

és a Népi Egyetem 

Március – 

Május 

Leadership szesszió az informatika terén a 

város középiskolásai számára 
Népi Egyetem 
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Május 12. Petru Maior Egyetemi Fesztivál 
Petru Maior 

Egyetem 

Május 13. 

A „Miért én” című film megtekintése 

vitaesttel összekötve 

 

A Petru Maior 

Egyetem Jogi Kara 

Május 21. 
A Helyi Rendőrség Napja 

 

Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala és a Helyi 

Rendőrség 

Május 29. Tedex Whomen 
Maros Közösségi 

Alapítvány 

Június 12. Díjkiosztó gála Sacura Sportklub 

Június 15. 
Szakorvosok találkozója az anyákkal és 

terhes nőkkel 

Nyárádremeteiek 

és Seprődiek 

Egyesülete 

Augusztus A helyi televízió Simfest fesztiválja 

Simfest Egyesület 

és Marosvásárhely 

Polgármesteri 

Hivatala 

Augusztus 
Régi és új Marosvásárhely kiállítás 

megnyitója 

Simfest Egyesület 

és Marosvásáhely 

Polgármesteri 

Hivatala 

Szeptember 

12. 
Reményik Sándor évforduló 

Kulturális és 

Tudományegyetem  

Szeptember 

12. 

Christescu Adrian – Destinul Lupului 

Singuratic – Könyvbemutató 

Marosvásárhelyi 

Írók Szövetsége  

November 

18. 
Unifest Fesztivál 

Kulturális és 

Tudományegyetem 

November 

26. 

Román Klasszikus Komédia – A Változatos 

Brigád filmsorozat megtekintése 
Diákok Kultúrháza 

December 

12. 

Kábeltévé-szolgáltatók szemináriuma és 

vitaestje 

 

Libra Film 

Production 

December Energetikai konferencia 
Kulturális és 

Tudományegyetem  

December Irodalmi Díjátadó 

A Marosvásárhelyi 

Írók Szövetsége és 

a Kulturális és 

Tudományegyetem  

 

 

Rendezvények a Ligetben, a Somostetőn, a Nyári színházban 2015-ben 
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2015 Liget Somostető Nyári színház 

Január A Gyerekek 

Korcsolyapályája 

- - 

Február A Gyerekek 

Korcsolyapályája 

  

Március     

Április  Felvonulás a Szívért 

(Cross verseny) – 

Arsenal Egyesület 

és Maros Megye 

Sportigazgatósága 

Bike Test 

(rendezvény) - 

Biketrade Kft. 

University Motion – 

Umfest Fesztivál az 

Umf70 Programban 

Balkáni és Nemzeti 

Kétpróba 

Crossbajnokság 

2015 -Master Ski 

And Bike Rt. 

,,Be  A Gunner, Be 

A Runner” 

Jótékonysági 

Crossverseny – 

Arsenal Egyesület és 

Romániai Szurkolók 

Klubja 

 

Május Dental Weekend-

Guiness 

Világrekord 

Marosvásárhelyi 

Napok 

2015.05.18-24 

A Nő a 3. 

Évezredben 

Egyesület  „A nők 

körbefonják a 

földet” rendezvény 

Master Skilbike 

Sportklub –  

Balkáni és Nemzeti 

Kétpróba 

Crossbajnokság 

2015 

Bike Test 

University Motion 

Fesztivál 

Zambie Walk 

Zurli Együttes 
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Ascotid Trail Race –

Cukorbeteg 

Gyermekek és 

Fiatalok Egyesülete 

A Stefánia Óvoda 

Sportnapja 

Köztéri 

megnyilvánulások 

filmvetítéssel és 

tábortűzzel 

összekötve - 

American Night.  

Interact Club 

,,Maros Megye 

Sólymai” Sportklub 

Egyesület – Íjászat 

Június Classic Days 2015 

- Régi Autók 

Versenye 

 

A Gyerekek Napja 

Digital Transilvania 

Nemzetközi 

Fesztivál 

,,Maros Megye 

Sólymai” Sportklub 

Egyesület 

Nyugdíjasok 

Nagygyűlése – Séta 

a Természetben 

Keresztény Zene 

Gyerekeknek 

(koncert) 

 

Nomand 

International Film 

Fesztivál – 

Szabadtéri Mozi 

Szabadtéri Koncert 

Július Medifun  Medifun 

„A gyerekekkel és a 

gyerekekért” 

koncert - Keresztény 

Zene – Reménység 

Pünkösdista 

Keresztény Egyház 

Szabadtéri Koncert 

 

Augusztus Digital 

Transilvania 

 Nemzetközi 

Folklór Fesztivál 

Küküllőmenti Ifjak 

Szólóest 

A Román Nyelv 

Napja 

Öregek Tánca 

fesztivál, 33 
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alkalom – Nyári 

Színpad 

Szeptember Euro Oldtimer 

And Young Timer 

– Defender 

Kulturális 

Egyesület 

Kulturális 

Egyetem 

Dracula Dog 

Show 

Kutyakiállítás – 

Kutyatulajdonosok 

Egyesülete 

Sandoz 

rendezvény 

Digital 

Transilvania 

 Kulturális és 

Tudományegyetem 

Október 2015 szept. 30.- 

okt. 4. 

Őszi Szimfóniák – 

A Bór és 

Kézművesség 

Fesztiválja – 

15. alkalom 

Egészség és 

Remény Egyesület -  

,,Menj ki a 

természetbe,, - 

Csapatjátékok, 

Akadálypálya 

 

 

November    

December A Korcsolyapálya 

Hivatalos 

Megnyitója -2015. 

december 6. 

 Maros Megyei 

Mozgássérültek 

Egyesületének 

rendezvénye 

 

 

A Marosvásárhelyi Középkori Vár területén lezajlott tevékenységek 2015-ben 

 

 A felújítási projekt keretén belül a vár területén felújították az épületeket, a 

sétányokat, a vízellátási- és csatornázási rendszert, valamint visszaállították az épületek 

művészi értékét. Mind a négy várbeli épület felújítás alá került a 7 bástyával együtt 

(Takácsok bástyája, Kis bástya, Kapubástya, Szabók bástyája, Mészárosok bástyája, 

Kádárok bástyája, Szűcsök bástyája), pontosan meghatározva jövőbeli rendeltetésüket: 

színházak, kiállítótermek, műhelyek és más, művészeti és kulturális 

megnyilvánulásokra használatos terek, a kulturális turizmusra jellegzetes jegyekkel. 

 

      Az átfogó korszerűsítési terv megszabta a festmények, öntvények, freskók, külső 

díszítőjegyek, asztalosmunka restaurálását, a gyalogos ösvények és világítás 

újjárendezését, a homlokzatok restaurálását (a kinti és benti falaknál egyaránt), 
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tájépítészeti elemek felállítását, egy archeológiai park berendezését a felújított 

objektumok kiemelésére, reklámok és turisztikai irányjelzők felállítását. 

 
 

 

A felújítási munkálatok utolsó felében elkezdődtek a várat értékesítő 

tevékenységek: márciusban fákat ültettek, szeptemberben megnyitották a várat a 

nagyközönség előtt a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia rendkívüli koncertje 

keretén belül, októberben pedig megszervezték az Európai kultúráért elnevezésű 

sajtótájékoztatót, melyet egy gasztronómiai verseny követett jellegzetes erdélyi 

ízekkel. 
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Ezen megnyilvánulások és tevékenységek mindegyike elragadtatta a személyesen 

vagy a sajtóorgánumokon keresztül részt vevő marosvásárhelyieket. 

 

Vendégház 

 

 A Vendégházban különböző eseményeket szerveztek (esküvők, keresztelők, 

szervezett ebédek) a teraszt és éttermet látogató vendégek valamint az ASA Futball 

Klub 2013 Egyesület sportolóinak kiszolgálása mellett. Mindezek mellett szállást 

biztosítottak szervezett csoportoknak és más turistáknak. 

 

Sportakadémia 

 

 
 

A Sportakadémia évi tevékenységének keretén belül fenntartották a sportpályákat 

(futballpályák, teniszpályák, kondicionáló terem, Spa) valamint kiszolgálták a 

látogatókat (pályabérlés stb.) valamint a különböző klubok sportolóit (ASA 

Futballklub 2013 Egyesület, Román Labdarúgó-szövetség - Kiválósági Központ, stb.).  

 

 

MAROS SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KOMPLEXUM IGAZGATÓSÁGA 

 

Mint minden évben, a Komplexum vezetősége igyekezett a közönség számára 

biztosítani a szabadidő optimális feltételek közötti kihasználását ezen a 

marosvásárhelyiek által annyira kedvelt területen. A főbejáratokkal kezdődően, a 

gépkocsi- és gyalogutakig, sétálóutakig és parkolókig – mindent időben előkészítettek 

az idénynyitó érdekében. 
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 Berendezték a játszóteret annak érdekében, hogy egy a képzelet, a nyitottság, a 

fizikai fejlődés, a mozgásszervi koordináció stimulálására megfelelő környezetet 

teremtsenek. Ezek a terek harmonikusan bele kell illeszkedjenek a városi környezetbe 

és pihenőhelyként kell szolgáljanak a gyerekeiket kísérő szülőknek is. A különböző 

játékelemeket az európai normáknak megfelelően állították fel. 

Az játékszerek egyes összetevőinek védőszerkezete olyan módon van kifejlesztve, 

hogy ne legyenek elakadások, melyek veszélyeztethetik a gyerekek biztonságát és testi 

épségét, valamint hogy kibírjon bármilyen terhelést. 

A játékszerek összetett rendszere 14 betonba rögzített elemből áll, melyek a 

következők: standard kocka – 6 db. (2 szintes, 4 x 4 x 4,2 m), négyzetháló típusú 

mászókával rendelkező kocka – 5 db., pókháló típusú mászókával rendelkező kocka – 

3 db., 7 méteres híd – 10 db., 13 méteres híd – 4 db., 5 típusú csúszda – össz. 37 db. 

A csúszdák formájuk alapján 5 típusba sorolhatók (hullámos, egyenes, görbe, spirál és 

henger alakú), és üvegszállal megerősített poliészter gyantából készültek, majd 

különböző színekre festették őket ügyelve arra, hogy ellenálljanak a kopásnak és az 

UV sugaraknak. Elhelyezésükkor figyeltek arra, hogy legyen körben egy 1,5 méternyi 

biztonsági terület, melyet 50 mm. vastag gumiszőnyeggel vontak be. A gumiszőnyeg 

lényege, hogy felfogja az esés erejét és szabályozza annak hatását. A különböző 

játékszereket három évnél idősebb gyerekeknek szánták. A kialakított játszótéren 

egyszerre 120-180 gyerek játszhat. A játszótér bejáratához lekövezett ösvények 

vezetnek. A téren belüli ösvényekre színes, 50 x 50 cm-es  gumiszőnyeget és egyéb 

burkolóelemeket fektetnek le. Az összekötő hidak és a 14 kocka 4,8 cm. vastag és 10-

15 cm. széles lucfenyőből készült. Beruházás összértéke 1.153.426,96 lej (Áfa nélkül), 

melyből 482.870,97 lejt (Áfa nélkül) a 2015-ös költségvetésből, míg 670.555,99 lejt a 

2016-os költségvetésből állnak majd. 

A játszóteret körülvevő park berendezéséhez a következőket szerezték be : 22 db. 

figura (elefánt, autó, lovacska, kacsa, motorbicikli, fóka, cica), tábla órával, X-O játék, 

padok, sakkasztal, szemetesek 
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Korszerűsítették a minifutball-pályát, és a pálya 62 x 42 m-es területén 

műgyepszőnyeget fektettek le. 

 

A Sport és Szabadidőközpont bejáratának automatizálásával kapcsolatban a 

2015-ös évre a következőket tűzték ki célul: a díjszedési rendszer korszerűsítése, a 

belépés zökkenőmentesítése, a bevételek valós időben való kezelése és az esetleges 

csalás kizárása, a látogatók számadatainak elemzése. 

 

Sikerült beszerelni egy különleges kártyákkal vagy bérletekkel működő belépési 

rendszert. Forgókapukat szereltek fel mindkét főbejárathoz: 4 db-ot a gyalogoshíd 

felől, 3 db-ot a sportpályák felüli bejárathoz, , valamint egyet-egyet az olimpiai 

medence és a vízkezelési és szűrési állomás felöl. A felszerelés felállításához 

előkészítették a területet: beton burkolatokat lefektettek le, védőburkolatot állítottak fel 

a forgókapuk és az elektronikai felszerelés védelmében, és kamerákat szereltek fel a 

tevékenység monitorizálására. A felszerelés és személyzet védelmének érdekében az 

olimpiai medence és a vízkezelési és szűrési állomás felöli díjbeszedési pontnál 

felállítottak két 150 x 150 cm-es, sandwich típusú, üvegszálból és poliuretánhabból 

készült, alumínium  keretes őrszobát.  

Minden belépési ponthoz számítógépeket szereltek fel a belépési kártyák és a fiskális 

nyugták kiállítására. A számítógépeket és a belépést szabályozó felszereléseket optikai 

szállal működő kommunikációs adatrendszerhez kapcsolták. A felfogott adatokat az 

igazgatói irodában elemzik, melyet felszereltek belépés szabályozó és videó tárolási 

rendszerrel szereltek fel. A videokamerák olyan módon voltak felszerelve, hogy 

felmérhető legyen a forgókapukkal rendelkező belépési övezet.  

 

 Az A5-ös és B5-ös csúszdás medence 3,570 m2-nyi területen terül el, és két 70 

cm. mélységű medencéből tevődik össze, melyeket egy beton platform köt össze, 

melyről el lehet érni a csúszda feljáratát. A medencét a lábmosó veszi körül, és 6 

zuhanyzóval van felszerelve. Betonból készült, melyet víz- és akrilgyanta alapú 

festékkel festettek le. A szolgáltatások javítása, a tervezett célok elérése, a medencében 

levő víz minőségének konzerválása, valamint az egyes balesetek elkerülése érdekében 

az idők során keletkezett repedések miatt szükség volt a medence feljavítására. A 

medence teljes területén felújítási munkálatokat végeztek, és beburkolták egy kés színű 

poliuretén réteggel. 

 

 Augusztus végén átadták a szabadtéri fitness pályát is., mely közvetlen az old-

boys futballpálya mellett található. 

Ezen munkálatok mellett a 2015-ös idénybeli tevékenységek zökkenőmentesítése 

érdekében felújítási és szépítési munkálatokat a többi medencénél is (padlócsempe 

lerakása, festési munkálatok, a 1,20 m.-es medence csúszdáinak és tusolóinak vízellátó 

rendszerének javítása). 

A medencék környékének újrarendezése céljából beszerezték a következő kerti 

bútorokat: hatszög alakú ládák – 30 db., téglalap alakú ládák – 16 db., téglalap alakú 

ülőalkalmatosság – 8 db., hatszög alakú ülőalkalmatosság – 8 db., fabölcső – 10 db., fa 

hintaszék 6 db., sátor – 6 db.. 
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2015. augusztusában az Olimpiai medence zárva tartott a nagyközönség előtt az 

évi technikai ellenőrzés miatt. Ebben az időszakban újrafestették a medencét 

ellenőrizték és feljavították a hő- és vízmelegítő-, valamint víz-újrahasznosító 

rendszert, valamint általános fertőtlenítést végeztek a medence környékén, a 

tusolókban és mosdókban, valamint az öltözőkben.   

 

Az ing.Mircea Birău fedett uszodánál is feljavításokat eszközöltek: feljavították a 

belső hangosítórendszert, változtattak a belépési és díjszedési rendszeren, feljavították 

a TYLO gőzkabinokat, kicseréltek két biztosítéktáblát a hangulatvilágítás javítása 

érdekében. 

A 2015-ös évben, a 2014. november 27-i, a Maros Sport- és Szabadidő-

komplexum 2015-ös jóváhagyására vonatkozó HTH-t alapján, az összbevétel 

2.157.812,70 lej volt, a következők szerint: a Maros Sport- és Szabadidő-komplexum 

Igazgatósága - 1.631.107,90 lej, a Mircea Birău Fedett Uszoda - 353.928,80 lej, az 

Olimpiai Medence - 172.776,00 lej. 

 

 A Víkendtelepet több mint 200.000 felnőtt és gyermek látogatta 2015-ben. 

 

  

ÜVEGHÁZAK, PARKOK ÉS ZÖLDÖVEZETEK IGAZGATÓSÁGA 

 

Az igazgatóság üvegházaiban és termelési helyiségeiben 2015-ben az alábbi 

ültetni való fa-  és viráganyag  mennyiségeket termelték: egynyári virágpalánták – 

116.870; kétnyári virágpalánták – 30.000; Canna Indica – 2.825; különböző díszfák – 

655; különböző díszcserjék – 2.900;   cserepes virágok különböző alkalmakra – 3.500 

darab; vágott virágok – 30.000. 

    

A megtermelt fákat és virágokat a város saját szükségleteinek kielégítésére 

használták, valamint a szabad piacon való eladásra, illetve azok részére, akik széppé 

akarják tenni otthonaikat, erkélyeiket és kertjeiket, valamint a tulajdonosi társulások 

zöldövezeteit és a tanintézményeket.  

A gondozott felületet (virágágyások, parkosított terek, virágállványokkal ellátott 

virágok) kétszer ültették be: egyszer 2015. tavaszán – éves és évelős virágfajtákkal 

(Salvia, Dalia, Verbena, Petunia, Canna indica, Tagetes, Ageratum, Coleus, 

Aecheranthus,  Echeveria,  Begonia, Pelargonia, Gazania, Irisine, Salvia Fariginata 

stb.), egyszer pedig 2015. őszén – kétnyári virágfajtákkal (Miozotis, Viola és Bellis). A 

beültetéshez használt vetőmagok több forrásból származtak a következők szerint: 

vásárlásból (fák - 156, különböző rózsafajták – 75, tulipánhagymák – 8.000, egynyári 

növények – 23.210, évelő növények – 540, kétnyári növények – 80.160, évelő 

növények – 3.000, gyeptekercsek – 3.000 négyzetméter), illetve saját tenyésztésből 

(egynyári növények – 108.090, kétnyári növények – 27.000, cserjék – 959). 

Fákat és cserjéket a következő helyszíneken ültettek: Milkov utca, Belvedere 

lakónegyed, Rózsák tere, Színház tér, Turbina hídja, Kövesdombi tér, Középkori Vár. 
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Egyes helyeken gyepszőnyeget fektettek le a következők szerint: a Középkori 

Várban – 1315 m2, a Ştefan cel Mare utcában – 845 m2, a Színház téren – 390 m2, a 

Rózsák terén – 30 m2, az Ifjúsági Háznál – 30 m2, a Szabadság és a Cuza Vodă utcák 

kereszteződésénél levő körforgalomnál – 50 m2, a Sportolók utcabeli 16-os óvoda 

udvarán – 340 m2) 

 

A Színház téren, a Középkori Várban és a Ştefan cel Mare utcában 

öntözőrendszereket is szereltek fel. 

35 lakótársulásnak és 5 tanintézménynek 489 díszcserjét, 92 díszfát és 1631 

egynyári és kétnyári virágpalántát adtak ültetés céljából. 

2015. áprilisában egy faültetési kampányt folytattak az Azomureş Rt. dolgozóival 

karöltve a Hangya környékén, az állatkert területén és a Malomkő utcában, melynek 

során 150 hárs- és nyírfát ültettek el. 

 Az ültetési kampány befejezte után a parkokban és zöldövezetekben a következő 

munkálatokat végezték el: 

- karbantartották a virágokkal és fákkal beültetett felületek az utcák menti övezetekben 

és parkokban (öntözés, gyomtalanítás, kapálás, tisztogatás, trágyázás, virágszőnyeg 

metszése), 

- lekaszálták (10 naponként), megöntözték (naponta) és trágyázták (havonta egyszer) a 

gyepszőnyeget a parkokban, tereken, körforgalmaknál és útkereszteződéseknél, 

- megmetszették az élő sövényt – 8.500 folyómétert (négyszer évente) 

 

A koronaalakítást illetően, az Electrica Rt.-vel való együttműködés során 1334 fát 

metszettek meg a következő helyszíneken: Frederic Joliot Curie, Vihar, Crişan, 

Tündér, Békási, Varga Katalin, Fecske, Dózsa György, Gen. Gheorghe Avramescu, 

Besztercei, Borzesti, Fenyő, Kelemenhavas, Braila, Kinizsi Pál, Kertész, Mihai 

Eminescu, Pádis, Plevna, Lovasság, Krizantém, Kós Károly, Munkás, Năvodari, 

Păltiniş, Szelistye, Székely vértanúk, Vető, Szolidaritás, Ştefan cel Mare, December 30 

utcákban, valamint az 1918 December 1 és az 1989 December 22 sugárúton, a 

Győzelem, Mărăşeşti és Memorandum téren, a Jeddi úton, A Hősök terén és a Vár 

sétányon. 

A koronaalakítási munkálatok a város valamennyi lakónegyedére kiterjedtek: 

Meggyesfalva (4 lakótársulás), Kárpátok sétánya (10 lakótársulás), November 7 (16 

lakótársulás), Kövesdomb (25 tulajdonosi társulás), Tudor (45 tulajdonosi társulás), 

valamint 15 tanintézmény (L. Rebreanu, G. Coşbuc, Al. I. Cuza és Serafim Duicu 

gimnáziumok, 16-os és 10-es számú hosszított programú óvoda, Fecske, 

Szentjánosbogár, Csodálatos liget, Manpel, Meggyesfalvi óvodák, Remete bölcsőde, 

Fr. Schiller- és Építészeti líceumok, 6-os számú Általános Iskola, Ion Vlasiu 

Iskolaközpont).  

A favágási és koronaalakítási munkálatokat az Üvegházak, Parkok és Zöldövezetek 

Igazgatósága alkalmazottai végezték egy ilyen munkálatokra szakosodott cég 25 

munkásával karöltve. 

 

A város lakónegyedeiben, az utak mentén és a tanintézményekben a május és 

szeptember közti időszakban minden hónapban lekaszálták a gyepszőnyeget (havonta 

170.000 négyzetméternyi területen) és kéthavonta megmetszették az élősövényt. 



89 

 

 

SÜRGŐSSÉGI ESETEKÉRT FELELŐS ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 

 

Nyári és téli szezonokra vonatkozó megelőzési tevékenységek 

 

A 2015-ös évben az önkéntes szolgálat keretén belül a következő megelőzési 

tevékenységeket valósították meg: 

- A Helyi Önkéntes Sürgősségi Szolgálat 2014-1015-ös tevékenységi tervének 

teljesítése  

- A 2015.03.18-ai 16011/217-es számú, 2015.03.23-2015.04.30 közötti periódusra 

vonatkozó árvízvédelmi  tevékenységi terv összeállítása és megvalósítása az Önkéntes 

Sürgősségi Szolgálat előírásainak megfelelően    

- A 2015.06.18-ai 34225/386 számú, a magas hőmérséklet lakosságra gyakorolt káros 

hatásainak, illetve a magas hőmérsékletből fakadó tűzeseteknek az elkerülésére és a 

szélsőséges időjárás által okozott sürgősségi esetekre vonatkozó, július-augusztus 

hónapokra érvényes  tevékenységi terv összeállítása. 

- A meteorológiai és árvízvédelmi vészhelyzetek kezelésében érintett  intézmények és 

termelő egységek illetékeseinek a szükséges információkkal való ellátása        

                   

Köztájékoztatási tevékenységek 

 

 Az 5114/73 számú 2015.01.28-ai, a köztájékoztatásra vonatkozó grafikon 

értelmében a következő tevékenységekre került sor:   

- A Földrengésvédelmi akcióprogram keretében a város területén 3923 önálló 

háztartásba (Egyesülés lakónegyed, Szabadság utca, Meggyesfalvi negyed) juttattak el 

tájékoztató és felvilágosító anyagokat az Önkéntes Sürgősségi Szolgálat részéről   

- Április hónap folyamán a Maros Megyei Sürgősségi Felügyelőség közreműködésével 

a húsvéti ünnepek biztonságos ünneplésére vonatkozó tájékoztató anyagokat szórtak 

szét a város különböző vallási felekezeteinél  

- A lakosság sürgősségi esetekre való felkészítését célzó tájékoztató anyagok 

összeállítása és közzététele Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának weboldalán   

 

A sürgősségi esetek megelőzésére vonatkozó 481/2004-es jogszabály 32-ik bekezdése 

értelmében az Önkéntes Segélyszolgálat, a Maros megyei Horea Sürgősségi 

Felügyelettel karöltve a város lakástulajdonosi és lakóközösségi szervezetei számára 

felvilágosítási tevékenységet folytatott a következő témakörökben:     

- A lakástulajdonosi társulások tűzvédelmi téren való kötelességei  

- A 112-es diszpécserszolgálattal való együttműködés 

- Vegyi baleset esetén való viselkedési normák 

- „Nem remegek, amikor remeg a föld” és „Ne az életednek, hanem a rögtönzött 

megoldásoknak vess véget!” címmel folyatatott kampány keretében 27 

lakástulajdonosi társulásnál 40 hirdetést és 567 tájékoztató anyagot szórtak szét. A 

lakóbizottságok elnökeinek kötelezettsége, hogy ezeket a lépcsőházakban látható 

helyre kifüggesszék, és a lakótársuláshoz tartozó személyek tudtára adják.  
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Tűzvédelmi és civil elhárítási ellenőrzések 

 

A 2015.01.22-ei 3877/51-es számú ellenőrzési ütemtervnek megfelelően február 

és március folyamán a szolgálat keretén belül ellenőrzéseket és felvilágosítási munkát 

végeztek a város területén, a konstatált hibákra vonatkozó megoldási javaslatokkal és 

terminusokkal  

A 2015.01.26-ai 4514/ 62-es ellenőrzési ütemterv szerint a közintézményekben 

és termelő vállalatoknál május és június hónapokban 11, a szaktevékenységbe illó 

ellenőrzést tartottak     

 

Operatív iratok összeállítása és aktualizálása 

 

A 2015-ös évben az önkéntes szolgálat keretén belül a következő 

tevékenységeket valósították meg: 

- az Önkéntes Segélyszolgálat 2015-ös évre vonatkozó tájékoztatójának összeállítása  

- a közintézményekre és gazdasági vállalatokra vonatkozó 2015-ös ellenőrzési 

ütemterv összeállítása  

- a város irányítása alatt álló intézmények, vállalatok szakirányú ellenőrzésére 

vonatkozó ütemterv összeállítása  

- az Önkéntes Segélyszolgálat 2015-ös munkatervének összeállítása 

- a város 2015-re vonatkozó vészhelyzeti akcióprogramjának kidolgozása   

- az évi felkészítési grafikon, illetve a az éves vészhelyzetekre való felkészülési  

ütemterv kidolgozása és polgármesteri hivatal igazgatóságai és szolgálatai felé való 

közvetítése  

- az Önkéntes Segélyszolgálat éves felkészülési ütemtervének kidolgozása   

- az előző évi belső ellenőrzés során felvetett javaslatok időszerűsítése és beillesztése  

- a vészhelyzetek során felmerülő sürgősségi helyzetek kezelésére vonatkozó eljárások 

kidolgozása   

- a város szükség esetén történő kiürítésre vonatkozó terv aktualizálása 

- a város vészhelyzeti és kockázati elemzésének aktualizálása       

- a helyi vészhelyzeti és sürgősségi tanács emberi, dologi és anyagi ellátására 

vonatkozó tervének összeállítása   

- a város adatlapjának aktualizálása  

- a mentési szolgálatok anyagi és dologi szükségleteinek számbavétele   

- a veszélyes hulladékokat kezelő közintézmények és termelési egységek 

nyilvántartásának aktualizálása       

- a vészhelyzetek kezelésében illetékes közintézmények és termelési vállalatok közötti 

egyezmények felülbírálata 

- a 2007/804-es, vegyi kockázattal és robbanásveszéllyel járó termelési egységekre 

vonatkozó rendelkezésekre való figyelem felhívása     

- a 2007/804-es torvény által nem szabályozott vegyi kockázattal járó ipari 

tevékenységek számbavétele 

- a radioaktív anyagokkal való tevékenységek számbavétele  

- a város katasztrófa-elhárítási tervének aktualizálása 

- a város sürgősségi elhárításban illetékes tanácsa személyi összetételének pótlása   

- az igénybevételi listák aktualizálása  
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- a városi közintézmények és termelő vállalatok kockázati rangsorának aktualizálása  

- a lakosság figyelmeztetésére és riadóztatására, az illetékes személyeknek a 

központokba való szállítására vonatkozó akcióterv aktualizálása     

  

Vészhelyzetek esetére vonatkozó felkészülési, ellenőrzési és tanácsadási 

program 

 

2015. május 15-én tartották azt a lakótulajdonosi társulások képviselői számára, a 

Horea Sürgősségi Vészhelyzetek közreműködésével szervezett kurzust, amelyen 27 

lakótársulási tag vett részt, akik bizonyítványt is kaptak erről.  

2015. március 24-én és június 30-án, az éves terv szerint tartották a vállalatok 

szakfelügyelői számára a negyedévi felkészítést.    

Felvilágosító és felkészítési program indult a vészhelyzeti elhárítás terén a város által 

kidolgozott akcióprogram keretében. 

Elfogadták a városi elhárító szaktestület elnöke, dr. Dorin Florea polgármester által 

átnyújtott, földrengések és földcsuszamlások esetén alkalmazandó 7 akciótervet.   

A polgármesteri hivatal friss alkalmazottai a sürgősségi esetekre vonatkozó felkészítést 

tartottak.   

Az Önkéntes Segélyszolgálat személyzetének havi felkészítője is lezajlott.  

 

Riadóztatásra és menedékbe vonulásra vonatkozó tájékoztatási tevékenységek 

 

A szolgálat keretén belül a 2015-ös évben hónaponként ellenőrizték és 

karbantartották a municípium légvédelmi riasztó rendszerét. 

Ezen kívül negyedévenként lebonyolították a légvédelmi riasztórendszer tesztelési 

gyakorlatát, tájékoztatták a lakósságot a hangjelzések jelentéséről, és a saját 

riasztórendszerrel rendelkező gazdasági szereplőkkel együttműködve kialakítottak egy, 

a megyei légi riasztórendszerre vonatkozó közös ellenőrzési keretet. 

Naponta ellenőrizték az Önkéntes Szolgálat adóvevőinek működését és biztonságát. 

Javítási munkálatokat végeztek és működésbe hozták a Megyei Ellenőrző Pont 

szűrőberendezését. 

Elvégezték az I.G.S.U által szervezett, F 1001 B berendezés használatával történő 

gyakorlatokat. 

Leellenőrizték a municípium menedékkel ellátott övezeteit (1989. december 22. 

sugárút, Állomástér, Kövesdomb, Tudor negyed) a Locativ Rt.-vel és a Maros Megyei 

Horea Sürgősségi Felügyelettel karöltve. 

      

Tűz elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységek 

 

 A 2015-ös év sikerei közé sorolják a következőket: frissítették Marosvásárhely 

Tűzvédelmi intervenciós tervét, ellenőrzéseket végeztek a tűzvédelmet illetően a 

Polgármesteri Hivatal fennhatósága alá tartozó létesítményeknél a társadalmi-kulturális 

tevékenységek szervezése és a tűzvédelmi előírások betartatása okán, aktualizálták a 

városvezetés hatáskörébe tartozó létesítmények adatlapját, ellenőrizték és tanácsot 

szolgáltattak a különböző létesítmények tűzvédelmi intervenciós tervének 

kialakításakor.  
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ÁLLATKERT-KEZELŐ KÖZSZOLGÁLAT 

 

 
 

Az Állatkert-kezelő Közszolgálat tevékenységei közül a 2015-ös évben a 

legnagyobb teljesítményként a zsiráfok menedékének befejezését és 3 példány 

beköltöztetését könyvelhetik el, mely nemzeti premiernek számít. 
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Az oroszlánok karámjának nagyméretű felújítása és a munkafolyamat 

megváltoztatása következtében sikerült 7 új kölyökoroszlánnal növelni az állatok 

számát, akik a szülőkkel együtt nőhetnek fel, ami 50 évnyi tevékenység során 

újdonságnak számít a Marosvásárhelyi Állatkert történetében.  

Az állatkedvelők örömére az állatkert állatállományát az alábbi állatokkal 

egészítették ki: Grévy-zebra – 3 példány (a helyi állatkert az egyetlen a környező 

országok között, melynek állományában megtalálható egy a világ szinten védett faj), 

amerikai erdei bölény – 2 példány, nyársas antilop – 4 példány, kardszarvú antilop – 5 

példány, kőszáli kecske – 9 példány, gyűrűsfarkú maki – 2 példány, hiúz – egy nőstény 

példány, vízidisznó – egy hím példány (család alapítása céljából), papagáj – egy pár 

(védett példány), agapornis papagáj – 10 példány, arapapagáj 4 – példány, fogoly – 5 

példány, több fajta vadliba – 25 példány, mocsári vadpulyka – 2 példány, fekete hattyú 

– 4 példány, bütykös hattyú – 1 hím példány (család alapítása céljából), feketenyakú 

hattyú – 2 példány, madagaszkári erdélyi fody madár – 10 példány, mandarin-, caroline- 

és kanalas réce – 14 példány, királyfácán, fehér páva, indiai páva – 2 nőstény példány, 

kígyóevő madár – 2 példány, őz – 1 hím és 2 nőstény példány. 

Mindenik új példányhoz ingyenesen jutottak hozzá. Ezen kívül számos állatkölyökkel is 

gyarapodott az állatkert állománya: 2 tigriskölyökkel, akik a szüleikkel közös karámban 

növekednek, 2 kenguruval, 2 mandrillal (majomfajta), európai muflonnal, európai 

dámvaddal, szarvassal, pekarival, vadmalaccal, bivallyal, pónilóval, papagájjal, 

fácánnal, pávával. 

Széles körű átrendezési munkálatokat folytattak az állatkert teljes területén, mint: 

a tó átrendezése; a bivalyok menedékének lebontása és újraépítése (saját 

erőfeszítésből); új etetők felállítása a növényevők menedékének nagy részében (saját 

erőfeszítésből); menedékek építése a macskafélék karámjában (saját erőfeszítésből); a 

látogatok mosdójának teljes felújítása; az egzotikus madárfajok ketreceinek felújítása 

(saját erőfeszítésből); egy új kifutó építése a hóbaglyok számára (saját erőfeszítésből); 

egy új kifutó építése a gibbonok számára; fedett menedékek felállítása a látogatók 

számára; a majom pavilon ajtajának kicserélése; a tevék, lovak és bivalyok karámja 

külső ajtajának lecserélése; a látogatók által használt összekötő utak mentén a kiszáradt 

fák és bokrok eltávolítása és az ez úton keletkezett faanyag felhasználása az elefántok 

zsiráfok, oroszlányok, halak stb. menedékének kifűtésére; a károsodott ösvények és a 

lovak, bivalyok, valamint a zsiráfok kifutójának kikövezése; egy új hűtő- és 

fagyasztókamra építése; az esővíz felfogása az elefántok és zsiráfok kifutója körül; a 

majmok pavilonja fűtési rendszerének fejújítása; 4 új virágegyüttes kialakítása; fák, 

rododendron, kamélia, tulipán, nárcisz és kikerics ültetése; az állatok kifutójának az 

átszervezése. 

 

A széleskörű munkálatok mellett az állatkert felszereltsége is bővült a 2015-ös 

évben. Beszereztek egy új traktort, mely fel van szerelve targoncához használt 

pengével, és utánfutónál használt kupával. Felszereltek egy a különleges állatfajok 

hosszú távú bel- és külföldi szállítására alkalmas utánfutós járművet is, és kiképezték a 

személyzetet annak használatára. E tények példa értékűek, hiszen csupán 

Marosvásárhely rendelkezik e féle felszereléssel és szakképzett személyzettel Románia 

szerte. December folyamán vették először használatba ezt a felszerelést, amikor új 

otthonába, Marosvásárhelyre szállították a hollandiai Safari Park Beekse Bergen 
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állatkertből származó három éves nőstény grévy zsiráfot. Az út költségeit teljes 

mértékben a Marosvásárhelyi Állatkert igazgatója állta.  

A más állatkertekkel fenntartott kapcsolat folytán számos támogatás érkezett, és 

számos csereprogramban volt részük.  Az Amszterdami Állatkerttől adományba kaptak 

37 db. állatszállító dobozt minden méretben, mely elősegíti az állatkert tevékenységét. 

Ugyanezen szállítmánnyal érkeztek ventilátorok, különféle lámpák, két felszerelés az 

asztalosműhelybe, orvosi felszerelések, akváriumok, szivattyúk stb.  

Az Európai Állatkertek Egyesületének köszönhetően tíz napon keresztül 

vendégül láttak egy három személyből álló tapasztalt csapatot (egy személy az 

Egyesült Királyságból, egy Hollandiából, egy pedig az Egyesült Államokból), akik 

saját állatkertjeik költségén utaztak ide, és akik kiképezték a helyi személyzetet az 

állatok gondozására és a menedékek berendezésére.   

Több ízben érkeztek alkalmazottak a budapesti állatkerttől, akik kiképezték a 

helyi személyzetet az elefántok és zsiráfok gondozására. 

A Marosvásárhelyi Állatkert igazgatója számos saját költségből folytatott 

látogatása következtében sikerült egy jó kapcsolatot és együttműködési tervet 

kialakítani a magyarországi Veszprémi, Budapesti és Nyíregyházi Állatkerttel, mely 

egy értéktöbbletet hoz majd Marosvásárhelynek. Az imént felsorolt állatkertek egytől 

egyig kimondottan fejlettek, értékes állatállománnyal felszereltek, és tapasztalt, jól 

képzett munkaerővel rendelkeznek. 

Az állatkert igazgatója amszterdami mentora és kollegája meghívására 

Hollandiába utazott. Az Európai Állatkertek Egyesületénél és az Amsterdami 

Állatkertnél eltöltött két hét alatt naponta részt vett az állatkert személyzeti gyűlésein, 

meglátogatott más állatkerteket, és találkozott építészekkel, akik kimondottan 

állatkertek kialakítására szakosodtak. A szállás költségeit az Amszterdami Állatkert 

állta. Ez a tapasztalatcsere hasznos volt minden szempontból, hiszen elősegíti a 

jövőbeli tevékenységet a tudat, hogy más országokban hogyan dolgoznak a szakértők. 

Ezen tapasztalatcserén és az EAZA Éves Nagygyűlésen való részvétel során 

lehetőségük nyílt ingyenesen szert tenni értékes és ritka állatfajokra.  

A Romániai állatkertek közül a Marosvásárhelyi Állatkert képviselője az 

egyetlen, akit meghívtak a konferenciára, melynek színhelye a Palici Állatkert volt, és 

ahol szerb, horvát, montenegrói magyar és bolgár állatkertek képviselői is jelen voltak. 

A részvételi költségeket a Marosvásárhelyi Állatkert Igazgatója állta. 

Az állatkert vezetése számára sikernek könyvelhető el az is, hogy a 2015-ös év 

során felhasznált etetéshez szükséges teljes élelmiszerkészletet ingyen beszerezték, és 

így az állatállomány táplálása problémamentes volt. Az élelmiszerek nagy részét 

szupermarketekkel és más üzletekkel közreműködve sikerült beszerezni (pékárú, 

tejtermékek és gyümölcsök). 

Az elmúlt év egyéb sikerei közé sorolhatók a következők: szerszámok beszerzése 

a tevékenységet elősegítendő; térképek, irányjelzők, táblácskák a különböző fajok 

adataival és pannók készítése; új padok beszerzése és a régiek felújítása a látogatók 

számára; új korlátok felszerelése a látogatók védelme érdekében; a látogatók számának 

a növelése. 

 

***** 
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 Az önkormányzat prioritásai között szerepel azon stratégiák népszerűsítése, 

amelyek az európai alapok lehívását célozzák, a polgármesteri hivatal ütemtervében 

szereplő regionális projektek gyakorlatba ültetésének céljából. Ezek között nemcsak a 

város lakosai számára fontos projektek szerepelnek, hanem országos és nemzetközi 

jellegűek is. Megemlítenék egy pár olyan projektet, melyek meghatározzák a város 

jövőképét: földalatti parkoló létesítése a központban, Művészetek és Mesterségek 

Iskolája, Orvosi Kutatási Központ létesítése, Víkendtelep 2, a Megyei Sürgősségi 

Kórház környéki parkoló korszerűsítése (miután átkerül a megyei tanács tulajdonából a 

városéba), városi mobilitási terv – szállítás a városi övezetben, Marosszentgyörgy 

környéki Szabadidőközpont, közszolgáltatási projektek, valamint a közúti és vasúti 

infrastruktúrára, sportra (Regionális Sportközpont) és turizmusra vonatkozó projektek. 

 

Dorin Florea,  

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere 
 


