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Kedves marosvásárhelyiek, mint ahogy már megszokhatták, minden év
elején ismertetem a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal végrehajtó
apparátusának tevékenységét. Mindig nyíltan beszéltem önökkel, mindannyiszor
bemutattam városfejlesztési elképzeléseimet, mindenek előtt a lakosság érdekeit és
igényeit szem előtt tartva. Az elevenjére tapintottam, amikor arra volt szükség,
amikor akadályozták a város projektjeit, és ezeket az eseteket jeleztem Románia
kormányának is. A 2017-es év eléggé nehéznek bizonyult, olyan, tőlünk független
okok miatt, amelyeket a továbbiakban vázolok.
Először is a közbeszerzési törvénykezést a feje tetejére állították, és olyan új
előírásokat határoztak meg, amelyek jelentősen megnehezítették a tényleges
munkálatok elkezdését. Ráadásul 2017-re is rányomta bélyegét a központi és a
helyi közigazgatás közötti teljes következetlenség, összehangolatlanság, és sajnos
helyi szinten sem volt jobb a helyzet. Mindehhez hozzáadódott a helyi tanácsnak
az a döntése, miszerint több mint másfél évig blokkolta az alpolgármesterek
megválasztását, arról nem is beszélve, hogy egyesek elfogadhatatlan módon
értelmezték helyi tanácsosi hatáskörük gyakorlását.
Az infrastruktúra területén Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala minden
szükséges intézkedést megtett. Továbbfejlesztettük az együttműködést az ivóvíz-, a
gáz- és a villamosenergia-hálózatokat kezelő helyi autonóm társaságokkal, és
következik, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal elindítsa a közvilágítási
oszlopok kicserélésére vonatkozó eljárást. A Belföldi és nemzetközi projektek
főosztálya folytatta az európai pénzalapok lehívását célzó tanulmányok
véglegesítését, ezek közül ugyanis néhányat blokkoltak, amire felhívtam az
Európai Alapok Minisztériumának figyelmét, és javasoltam új útmutatók
kidolgozását, amelyek sokkal hasznosabbak és hozzáférhetőbbek a város igényei
szempontjából. Sajnos, kissé kockázatos, elsietett projektek finanszírozásáról
született döntés, amelyek nem éppen a lakosság elvárásait vették figyelembe és
amelyek nem oldják meg a gondjaikat. A finanszírozási lehetőségek csak
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futurisztikus projektekre vonatkoznak, amelyeket – mint mindig – természetesen
európai modellekről másoltak, és nem alakítottak a romániai igényekhez. Örülök
ugyanakkor, hogy a középfokú (egyetem előtti) képzés és az óvodai nevelés
tekintetében 2017-ben sikerült elegendő pénzösszeget biztosítani az oktatási
intézmények korszerűsítésére, ezek a projektek pedig 2018-ban is folytatódnak.
Nagyon sajnálom azonban a Római Katolikus Teológiai Líceumnál előállt
rendkívül kellemetlen helyzetet, amely jelentős kellemetlenséget okozott az ott
tanuló gyerekek és családjaik körében.

Amint látják, az aktuális városrendezési tevékenységek mellett,
amelyekkel minden évben foglalkozunk, új projekteket, új befektetéseket is
kidolgoztunk, hogy javítsanak a város képén. Ezek közül megemlítjük: a
Segesvári út bővítése, parkoló és multifunkcionális központ létrehozása a
sürgősségi kórháznál, a ligeti stadion felújítási munkálatainak befejezése,
kerékpárút a Somostetőn stb. Remélhetőleg betartják szavukat azok a
politikusok is, akik határozottan elkötelezték magukat a fedett korcsolyapálya
és az úszómedence befejezése mellett, mert ott is egy helyben topogunk.
Nem tudok elmenni szó nélkül a kertvárosi (város környéki) övezet kérdése
mellett, amely egy másik súlyos probléma és úgy látom, senki nem foglalkozik
vele. A Nagyvárosi Övezet Egyesület tizenkét évvel ezelőtt alakult meg, célja
pedig az lett volna, hogy pénzalapokat hívjon le és olyan projekteket
kezdeményezzen, amelyek Marosvásárhelyt és Maros megyét kimozdítják az
elszigeteltségből. Sajnos semmi nem történik. Teljes felelősséggel, ugyanakkor
bosszúsággal mondom, mert a nagyvárosi övezethez tartoznak a megvalósításra
váró kiemelt fontosságú elképzelések: a Maros eróziójának megelőzése a
folyómeder helyreállításával Gernyeszegig, a vasútvonal elköltöztetése, hídak
építése a Maroson és a város kerülőútjainak újragondolása. Ezek mind olyan
projektek, amelyeket én folyamatosan a politikusok és a minisztériumok elé
terjesztettem, de úgy tűnik, nem érdekli őket, holott sokan verték a mellüket, hogy
majd előmozdítják, feloldják a helyzetet.
2018-ra vonatkozóan örömmel jelentem be, hogy a város utcáinak többségét
felújítjuk, mivel sok utcában az aszfaltréteg megrongálódott, és lejárt a jótállási
időszak. Véglegesítjük a marosvásárhelyi egészségtelen lakások jegyzékét,
2

figyelembe véve a hátrányos helyzetű közösségek túlzsúfoltságát. Amennyiben a
statisztikák alapján indokolt, új óvodákat és bölcsődéket létesítünk, elkezdjük a
Poklos patak feletti moduláris építmények megtervezését, új autóbuszokat
vásárolunk a helyi tömegközlekedési hálózat számára. Figyelembe véve, hogy
végre jóváhagyásra került a főtér alatti parkolóház megvalósíthatósági
tanulmányának frissítése, beleértve a műszaki-gazdasági mutatókat (a B változat
esetében), remélhetőleg mihamarabb elkezdhetjük ezt a projektet is, amelyet még
2001-ben indítványoztam, de amelyet az egykori helyi tanácsosok nem támogattak.
Mint ahogy ismernek engem, mindig harcolni fogok a város fejlődéséért és
folyamatosan törekszem a nagy projektek megvalósítására, amelyek óriási hasznot
hoznak majd Marosvásárhelynek.

Dr. Dorin Florea
Marosvásárhely polgármestere
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KOMMUNIKÁCIÓS, NEMZETKÖZI FINANSZĺROZÁSÚ PROJEKTEK
ÉS HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG
NEMZETKÖZI FINANSZĺROZÁSÚ PROJEKTEK OSZTÁLYA
Marosvásárhely Municípium egy sor olyan tevékenységet folytatott, melyek
célja a vissza nem térítendő európai alapok lehívása volt, az olyan projektek
támogatása érdekében, amelyek a város korszerűsítését és fejlesztését tartották
szem előtt. A 2017-es évben a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztálya 3
vonalon folytatott tevékenységet:
• A kötelező stratégiai dokumentumok kidolgozása, a 2014–2020-as
programálási időszaknak megfelelő strukturális és befektetési európai
alapok lehívása érdekében
• A dokumentumok előkészítése és a projektek benyújtása európai uniós
támogatásra
• A 2007-2013-as programálási időszakban elkezdett beruházások
véglegesítése.
A 2014–2020-as programálási időszaknak megfelelő strukturális és
befektetési európai alapok lehívása a település szintjén kidolgozott stratégiai
dokumentumoknak az európai stratégiai dokumentumokkal való összevetésének
feltételéhez kötött:
- az EU és Románia között megkötött keretegyezmény;
- Operációs programok és kormányzati programok, az Európai Bizottság által
jóváhagyott dokumentumok.
Ebben a kontextusban, a városok tartós fejlesztésére vonatkozó stratégiai
tervezési dokumentumai meg kell feleljenek Románia tartós városfejlesztési
politikáinak, de az európai stratégiai dokumentumokkal is összhangban kell
lenniük.
A kötelező stratégiai dokumentumok kidolgozása, a 2014–2020-as
programálási időszaknak megfelelő strukturális és befektetési
európai alapok lehívása érdekében
A helyi szinten egy városfejlesztési integrált stratégia megléte a POR 2014–
2020 tartós városfejlesztés támogatása – 4-es elsőbbségi tengely révén történő
finanszírozás nyújtásának alapfeltételét képezi. Az EU 1301/2013-as szabályzata
kimondja, hogy támogatja a tartós városfejlesztést olyan stratégiák révén, amelyek
integrált akciókat határoznak meg gazdasági, társadalmi, éghajlati, demográfiai és
környezeti kihívások megközelítésére, amelyek befolyásolják a városi övezeteket,
figyelembe véve a városi és falusi zónák közötti kapcsolatok támogatásának
szükségességét.
I.
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A tartós városfejlesztés központi elemét a városfejlesztési projektek
finanszírozási képezi, integrált városfejlesztési stratégiák alapján, amelyek a
városok gazdasági, környezeti, éghajlati, demográfiai és társadalmi kihívásait
közelíti meg.
Az EU új 2014–2020-as pénzügyi perspektívája másfajta megközelítést ír elő
a stratégiai programálások terén. Ez irányban, a tevékenység a stratégiai
dokumentumok előkészítésére összpontosított, a pályázatnyertesi feltételek
biztosítása érdekében, a város következő projektjeinek benyújtásakor, a 2014–
2020-as pénzügyi időszakban.
A vissza nem térítendő alapok lehívásának általános feltételeinek biztosítása
érdekében 2017-ben a következő dokumentumok kidolgozására tettünk lépéseket:
1. Marosvásárhely municípium Integrált Városfejlesztési Stratégiája;
2. Marosvásárhely municípium Tartós Városi Mobilitási Terve;
3. Marosvásárhely Helyi Fejlesztési Stratégiája.
Ebben a szakaszban az alábbi stratégiák kidolgozására fejtettünk ki
alaptevékenységeket:
- közviták és munkaülések, amelyeken részt vettek érdekelt
marosvásárhelyi személyek, szervezetek, intézmények, cégek,
nemkormányzati szervezetek, helyi tanácsosok stb.;
- online kérdőíveket készítettek a város polgárai számára;
- közvita eljárásnak vetették alá a tervekre és programokra vonatkozó
Környezetvédelmi véleményezés, és a Környezetvédelmi véleményezések
elnyerését;
- a választhatósági feltételek teljesítésére vonatkozó egyes műszaki és
jogi jellegű dokumentumok elemzése és tanulmányozása, mint amilyenek a:
véleményezések és engedélyek, azon ingatlan tulajdonjoga, amelyre a
befektetést javasolják;
- a Marosvásárhelyi Helyi Akciócsoport animációs és működési
tevékenysége;
- a stratégiák összeállítása, benyújtása és jóváhagyása a kompetens
szervek által.
Ezen jóváhagyott stratégiák nyomán, Marosvásárhely Municípium
benyújthatja az európai alapok lehívásához szükséges dokumentációkat. Az illető
pénzügyi gyakorlatra vonatkozó dokumentumok benyújtása maga után vonta a
projektlapok időszerűsítését szállítás, környezet és klímaváltozás, versenyképesség
és energetikai hatékonyság, információs technológia és kommunikáció, oktatás,
ügyletek támogatása, a szociális infrastruktúra, turizmus és kultúra területén.
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Marosvásárhely Municípium számára az alábbi fontos stratégiai
dokumentumokat hagyták jóvá: Integrált Városfejlesztési Stratégia (SIDU) és
Tartós Városi Mobilitási Terv (PMUD):
1. Marosvásárhely Municípium Integrált Városfejlesztési Stratégiája
(SIDU)

Marosvásárhely municípium szintjén kidolgozták Marosvásárhely
municípium Integrált Városfejlesztési Tervét (SIDU), amely egy kötelező
stratégiai dokumentum az európai strukturális alapok lehívására vonatkozóan,
valamint a 2014-2020 programálási időszaknak megfelelő befektetéseket illetően.
A stratégiának megfelelően, Marosvásárhely Municípium viziója az alábbi:
2023 horizontján, Marosvásárhely képviseli a Központi Régió legbefolyásosabb
pólusát, népszerűsítve a fenntartható városi fejlesztést, az oktatás, egészségügy,
városi mobilitás, gazdasági fejlesztés, a társadalomba való beilleszkedés, a
szegénység leküzdése és környezetvédelem szempontjából, erős partnerségek
kiépítésével a helyi vezetőség, polgárok, gazdasági környezet és civil társadalom
között.
A stratégia előírja:
• A tartós többféle városi mobilitás népszerűsítését és a konnektivitás
feljavítását, amely hozzájárul a széndioxid – kibocsátás lecsökkentéséhez
és Marosvásárhely municípium „elszigeteltségből” való kiemeléséhez;
• Az energetikai menedzsment feljavítását, a környezeti faktorok
minőségének és a lakhatási feltételek minőségének növelését;
• A gazdasági környezet felkarolását és a versenyképesség illetve a
kutatási és innovációs képesség növelését;
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• A városi kedvezmények fejlesztését, a polgárok életkörülményeinek
és biztonsági körülményeinek feljavítását, versenyképes szolgáltatásokon
keresztül, az összes társadalmi csoport és kategória szükségleteihez
alkalmazkodva;
• Marosvásárhely municípium, mint turisztikai célpont, vonzerejének
növelését, olyan területeken, amelyek maximális fejlesztési potenciállal
rendelkeznek: sportturizmus, kikapcsolódás, természeti és kulturális
turizmus.
2. Marosvásárhely municípium Tartós Városi Mobilitási Terve

Marosvásárhely Municípium kidolgozta Marosvásárhely Tartós Városi
Mobilitási Tervét (PMUD), amely egy kötelező stratégiai dokumentum, a városi
szállítási projektek finanszírozását illetően.
A PMUD egy olyan tartós szállítási rendszer létrehozását követi, amelynek
célja a területén lévő közösségek szükségleteinek kielégítése.
A terv a következő stratégiai célkitűzéseket tartja szem előtt:
A hozzáférhetőséget – egyes olyan szállítási opciók polgárok számára való
rendelkezésre bocsátása, amelyek lehetővé teszik, hogy utazásaikra a
legmegfelelőbb szállítási eszközt választhassák.
• A biztonságot – az utasok és általában a város biztonságának
növelése;
• A környezetet - a légköri- és zajszennyezés csökkentése, az
üvegházhatású gázok kibocsátásának illetve az energetikai fogyasztás
csökkentése;
7

• A gazdasági hatékonyságot – a hatékonyság és eredményesség
növelése, a városban történő utasszállítás és áruszállítás költségeit
illetően;
• A városi környezet minőségét – hozzájárulás a vonzerő, a városi
környezet minőségének növeléséhez, a városi tervezés növeléséhez a
polgárok, a gazdaság és a társadalom érdekében.
PRIORITÁST ÉLVEZŐ VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEK:
A következő időszakban Marosvásárhely Municípium infrastrukturális
projekteket támogat „Marosvásárhely elszigeteltségből való kiemelése” cím
alatt.

Marosvásárhely Municípium célul tűzte ki a közutak hatékonyabbá tételét,
egy közúti belső körgyűrű létrehozásával (Kis Gyűrű). Ilyen értelemben, a
célkitűzés elérésére javasolt projektek a következők lesznek:
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1. A Segesvári út meghosszabbítása 3 szakaszon:
2. A Segesvári út meghosszabbítása a DN 13 irányába, Marosvásárhely;
3. Bekötőút a Segesvári út meghosszabbítása és a DN 13 között,
Marosvásárhely;
4. Bekötőút a Bodoni utca és az Erdélyi Autópálya között,
Marosvásárhely;
Utca, amely kapcsolatot teremt a DJ135 (Jedd irányába) és a Megyei
Tanács által javasolt kerülőút között (DN 13 Segesvár irányába és DN
Régen irányába);
Egy új híd létrehozása: Híd a Maros felett, Kárpátok Sétány övezetében;
Egy új híd létrehozása: Híd a Maros felett, Azomureş övezetében,
Marosvásárhely;
Bekötőút létrehozása a Maros Megyei Sürgősségi Kórház és a Jeddi út
között;
Városi vonat Régen – Marosvásárhely – Erdélyi Repülőtér –
Székelykocsárd vonalon;
A Maros feletti híd teljes felújítása felüljáróval a Déda – Marosvásárhely
vonal felett, a Călăraşilor utcában;
Közlekedési vonal Marosvásárhely municípium észak-nyugati oldalán;
Vasútvonal - átköltöztetéses – félig beásva;
Egy gyors közúti közlekedési vonal megvalósítása, a nehézgép forgalom
kizárásával, amely átszeli a várost Kolozsvár – Szászrégen irányban, a
vasútvonal jelenlegi útvonalán, amely átköltözik a Maros jobb partjára;
• A városperemi övezet kiszélesítése, belefoglalva Régen
municípiumot is.
• Annak érdekében, hogy a nehézgép forgalmat és a
tranzitforgalmat a városon kívülre tereljék, Marosvásárhely egy olyan
külső közlekedési körgyűrű kialakítását tervezi, amely úgy működjön,
mint egy kerülőút és ugyanakkor kapcsolatot teremtsen a megépítésre
kerülő Erdélyi Autópályával. Ugyanakkor, ez a kerülőút megkönnyíti a
szomszédos megyék gazdasági övezeteihez (Kolozsvár, BeszterceNaszód, Hargita, Szeben) illetve a repülőtérhez való hozzáférést, továbbá
egyesíti az említett megyékből Marosvásárhely irányába vezető
országutakat. A Nagy Körgyűrű kivitelezése tehermentesíteni fogja
Maros megye nyugati övezetének forgalmát (belefoglalva Kolozs és
Beszterce-Naszód megyei településeket is).
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A helyi közszállítás korszerűsítése érdekében, Marosvásárhely
municípium az alábbi tervek megvalósítását tűzte ki célul:
Az autóbusz-állomány korszerűsítése, környezetkímélő autóbuszok
beszerzése, parkolók, intermodális állomások és töltőállomások
(elektromos buszok számára) kialakítása a szállítási vonalak végén;
Az autóbusz-állomások modernizálása, ezek városi bútorzattal, kör alakú
virágágyakkal, várakozóhelyekkel, információs pannókkal, digitális
rögzítő rendszerekkel való ellátásán keresztül;
Az útkereszteződések jelzőrendszereinek korszerűsítése;
Az elektromos járművek töltőállomás infrastruktúrájának létrehozása
(privát gépkocsik számára);
Az integrált közlekedési rendszerek fejlesztése társadalmi illetve
gazdasági konvergencia övezetekben;
Szállítási útvonalak, amelyek összekapcsolják a negyedeket a város
összes övezetével;
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• Egy intermodális szállítási rendszer kialakítása személyek részére, a
városperemi övezet szintjén;
• Egy intermodális szállítási rendszer kialakítása áruszállításra, a
városperemi övezet szintjén;
• A buszállomás korszerűsítése;
• Egy olyan kerékpárút rendszer kialakítása, amely kapcsolatot teremt a
negyedek között.
A Regionális Operációs Programon keresztül (POR) 2014-2020, 4-es
prioritási tengely, Marosvásárhely Municípium 32 millió eurót hívott le. Továbbá,
készülőben vannak az alábbi projektek műszaki-gazdasági dokumentációi:
Városi szállítás: útvonalak, kerékpársávok, környezetkímélő/elektromos
szállítási eszközök beszerzése.
A városi övezetek életképessé tétele: az elhagyatott területek átállása és
újra használatba vonása;
1. Integrált tevékenységek kirekesztett közösségek érdekében: épületek
oktatási, kulturális és kikapcsolódási tevékenység céljára stb.;
2.
Oktatási infrastruktúra: bölcsődék, óvodák, technológiai
líceumok, műszaki és szakiskolák.
II. Marosvásárhely Helyi Fejlesztési Stratégiája
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Ugyanakkor Marosvásárhely számára jóváhagyták a Helyi Fejlesztési
Stratégiát. A Helyi Fejlesztési mechanizmus keretében, a közösség felelőssége alá
rendelve, Marosvásárhely municípium kidolgozta a Helyi Fejlesztési Stratégiát.
Helyi Fejlesztés, mint stratégiai elem az integrált fejlesztés népszerűsítésére és a
közösség bekapcsolódására a helyi fejlesztésbe.
A stratégiában megszabott általános célkitűzés a következőre vonatkozik: A
Marosvásárhely municípium marginalizált városi övezeteiben lévő társadalmilag
kirekesztett és társadalmi kockázatban lévő személyek számának lecsökkentése
2023-ig, az élet minőségének feljavítása, a szociális kohézió növelése, az
életkörülmények faljavítása és a gazdaság növelése SDL területen. Az illető
célkitűzés eléréséhez a következőket kell megvalósítani:
• Az alapinfrastruktúra fejlesztése Marosvásárhely municípium
marginalizált városi övezeteiben;
• A városi közterületek funkcionális fejlesztése az életminőség
feljavítására, egy felelős közösség érdekében;
• A lakhatósági körülmények javítása a szegénységi kockázatban élő és
társadalmilag kirekesztett személyek számára;
• A marginalizált közösségek lakossága oktatási szintjének feljavítása;
• A hátrányos helyzetű közösségekben élő személyek hozzáférésének
növelése az orvosi, szociális, közösségi, kikapcsolódási- és
sportszolgáltatásokhoz;
• A közösségi szellem, a kölcsönös megértés népszerűsítése, valamint a
diszkrimináció leküzdése.
Marosvásárhely municípium összeállított egy iránymutató intervenciós listát,
amely szerepel a stratégiában, a város szintjén azonosított intézkedések/problémák
támogatására. Ezen intervenciók alapján fejlesztik a jövőbeni POR és POCU
projekteket, amelyek az alábbiakra vonatkoznak:
OS1 (specifikus célkitűzés): „Az alapinfrastruktúra fejlesztése Marosvásárhely
municípium marginalizált városi övezeteiben”
I1 - POR intervenció a hátrányos helyzetű közösség megrongálódott városi
területeinek elrendezésében:
• a városi közterületek – elhanyagolt utcák felújítása/korszerűsítése,
• a közhasznosságok rehabilitációja és korszerűsítése
OS2: "A városi közterületek funkcionális fejlesztése az életminőség feljavítására,
egy felelős közösség érdekében ";
I2 - POR intervenció a hátrányos helyzetű közösség megrongálódott városi
területeinek elrendezésében:
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• a ki nem alakított zöldövezetek, elhanyagolt területek, gyalogos és kereskedelmi
övezetek rehabilitációja és korszerűsítése, I10 – Intervenció saját forrásokból a
lakosság nevelésére és felelősségtudatának növelésére, az övezet tisztaságának
megőrzése érdekében, valamint az infrastruktúra és közterület használatát illetően;
OS3: " A lakhatósági körülmények javítása a szegénységi kockázatban élő és
társadalmilag kirekesztett személyek számára;
I3 - POR intervenció a lakhatósági infrastruktúrában:
• szociális lakások építése/felújítása/modernizálása;
OS4: Az emberi erőforrások fejlesztése és a foglalkoztatottság növelése;
I7 - POCU intervenció integrált akciókkal a foglalkoztatottság,
szolgáltatások nyújtásának és diszkrimináció területén;
OS5: „A marginalizált közösségek lakossága oktatási szintjének feljavítása”
I4 - POR intervenció az oktatási infrastruktúrában:
• Egyetem előtti (bölcsődék, óvodák, iskolák) oktatási intézmények
építése/felújítása/korszerűsítése;
I8 - POCU intervenció integrált akciókkal az oktatás, szolgáltatásnyújtás,
jogi segítség és a diszkrimináció leküzdésének területén;
• OS6: „A hátrányos helyzetű közösségekben élő személyek
hozzáférésének növelése az orvosi, szociális, közösségi, kikapcsolódásiés sportszolgáltatásokhoz”;
I5 - POR intervenció az egészségügyi infrastruktúrába és szociális
szolgáltatásokba:
• Az integrált közösségi orvosi-szociális központok felújítása /
korszerűsítése;
I6 - POR intervenció a hátrányos helyzetű közösség megrongálódott városi
területeinek elrendezésében:
• Épületek építése/felújítása/korszerűsítése szociális, közösségi, kulturális,
kikapcsolódási- és sporttevékenységek befogadása céljából;
I9 - POCU intervenció integrált tevékenységekkel a szolgáltatásnyújtások, a
diszkrimináció leküzdésének, a multikulturalizmus, oktatás,
foglalkoztatottság és jogi segítség területén;
OS7: „A közösségi szellem, a kölcsönös megértés népszerűsítése, valamint a
diszkrimináció leküzdése”;
I11 – Intervenció saját forrásokból arculatjavításra és a diszkrimináció
leküzdésére;
A Helyi Akciócsoport Egyesület (GAL) 2017-ben jött létre, jogi személyiség
elnyerésével. Az Egyesület célja Marosvásárhely municípium területe tartós
fejlesztésének népszerűsítése, a városi övezetekben történő intervenciókon
keresztül, amelyek lehetővé tennék a szegénység és társadalmi kirekesztettség
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hatékony leküzdését, a helyi fejlesztési potenciál értékesítését, melyek a város
gazdasági és társadalmi fejlesztéséhez vezetnek majd. Marosvásárhely
megközelítően 7 millió eurót kapott a Regionális Operációs Programon (POR)
2014-2020 valamint az Emberi Tőke Operációs Programon (POCU) 2014-2020
keresztül. Ennek megfelelően, Marosvásárhely már készíti a jövőbeni POR és
POCU terveket, melyek megfelelnek majd az azonosított fejlesztési
szükségleteknek, a marginalizált városi övezetek problémáinak megoldása
érdekében.
III. BENYÚJTOTT ÉS JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK:
A. A Nagy Infrastruktúra Operációs Program 2014-2020 keretében
Marosvásárhely municípium vissza nem térítendő támogatást nyert a „A 30
hektáros ülepítő felújítása projekt szakaszosítására” - 35.273.614,76 lej
A projekt előírja: a Maros jobb partján elhelyezkedő 30 hektáros ülepítő
helyreállítását, az emberek egészségére és a környezetre mért kockázatok
csökkentését, melyeket a múltban itt folytatott ipari tevékenységek okoznak. A
befektetések során az illető terület visszakerül a gazdasági forgalomba, figyelembe
véve, hogy az ülepítő tevékenységi profilját illetően a veszélyes hulladéklerakat
kategóriába tartozik. Az ülepítő felújítási projektjének gyakorlatba ültetése a 20072013-as időszakban vette kezdetét, és a POIM 2014-2020-on keresztül fejeződik
be.

A RO07 Program - Az éghajlati változásokhoz való alkalmazkodás - keretén
belül Marosvásárhely Municípium vissza nem térítendő támogatást kapott a
“Nevelés, tájékoztatás és tudatosítás az éghajlati változásokhoz való
alkalmazkodást illetően – a tartós fejlesztés feltételei” – 42.845,20 lej.
A terv előírja: az emberi és az ökoszisztémák éghajlati változásokkal
szembeni sebezhetőségének lecsökkentését, azonos norvégiai intézményekkel
való együttműködésen és az ezekkel folytatott ismeretcseréken keresztül, egy
Marosvásárhelyen szervezett konferencia keretén belül.
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B. Az Országos Helyi Fejlesztési Programon – II. szakasz – keresztül,
jóváhagytak 4, a szállítás és oktatás területét érintő projekt finanszírozását a
2017-2020-as időszakban:
1.
„A Maros feletti híd teljes felújítása, felüljáróval a Déda –
Marosvásárhely vonal felett, a Călăraşilor utcában” – 19.439.362 lej
A terv előírja: egyes olyan javítási munkálatok kivitelezését, amelyek a
hidat normális paramétereken tartják, és biztosítják az ellenállósági és stabilitási
követelményeket, valamint az élettartam meghosszabbítását, továbbá a biztonság,
komfort és funkcionalitás feljavítását ennek kiaknázásában.

2.
A Marosvásárhelyi Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium
felszereléssel, specifikus oktatási és laboratóriumi bútorzattal való ellátása 129.962,28 lej
A terv előírja: a hús- és tejfeldolgozó műhely ellátását, speciális oktatási és
laboratóriumi felszereléssel, hozzájárulva az oktatási infrastruktúra minőségének
javításához és egy európai standardú oktatási folyamat biztosításához, amely az
alapgyakorlati oktatás lebonyolításához szükséges, ezen a területen.
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3.
Felszereléssel, specifikus oktatási és laboratóriumi bútorzattal
való ellátás a Marosvásárhelyi Aurel Persu Technológiai Líceumban 201.984,29 lej
A projekt előírja: a felszereléssel, specifikus oktatási és laboratóriumi
bútorzattal való ellátást, hozzájárulva az oktatási infrastruktúra minőségének
javításához és egy európai standardokon történő oktatási folyamat biztosításához. Az
Aurel Persu Technológiai Líceum célul tűzte ki egy gépkocsi-karbantartó és - javító
műhely felszerelését, és egy iskola keretén belüli műhely felszerelését, a tanulók
gyakorlati óráinak lebonyolítására.

4. Felszereléssel, speciális oktatási és laboratóriumi bútorzattal való ellátás Marosvásárhelyi Művészeti Líceum - 725.961,88 lej
A projekt előírja: a szakműhelyek felszerelése, négy szakon: Zene,
Színművészet, Vizuális Művészet és Építészet, valamint a tömegoktatásra szánt
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termek felszerelése, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum keretén belül, a
művészeti oktatásnak sajátos standardoknak megfelelően.

II. A 2007-2013-AS PROGRAMÁLÁSI IDŐSZAKBAN ELKEZDETT
BERUHÁZÁSOK VÉGLEGESĺTÉSE
Pénzügyi programálás 2007-2013 - Az Európai Unió által nyújtott vissza
nem térítendő alapok révén történő beruházás-finanszírozások legfontosabb
eszköze a Regionális Operációs Program. 2017-ban különböző tevékenységeket
folytattunk ezen pénzügyi program keretében a gyakorlatba ültetett projektek
véglegesítése érdekében.
Az előző időszakban Marosvásárhely megyei jogú város fő érdeklődése a
gyakorlatba ültetés alatt álló projektek véglegesítése volt, amelyeknek
finanszírozási szerződését a 2012–2015-ös időszakban írták alá.
Az aláírt finanszírozási szerződések véglegesítése érdekében, a polgármester
szintjén egy olyan mechanizmust hoztak létre, amelybe valamennyi igazgatóságot
bevontak. A Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztálya teljes csapata, és a
szakosztályok személyzete munkájának köszönhetően Marosvásárhely Megyei
Jogú Város fontos helyet foglal el regionális szinten az európai alapok lehívását és
felhasználását illetően.
Konkrétan a 2017-es évben 2 projektet véglegesítettek, amelyeket a POR, POS
Környezet révén és norvég alapokból finanszíroztak, a 2012–2015-ös évek
szintjén aláírt finanszírozási szerződéseknek megfelelően, 30.426.728 millió
euró összértékben.
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1.

A 2017-ben véglegesített projektek:
Marosvásárhely 30 hektáros ülepítőjének felújítása (I. szakasz)

A projekt magába foglalja a Maros jobb partján elhelyezkedő 30 hektáros
ülepítő helyreállítását.
A projekt előírja a 30 hektáros ülepítő helyreállítását, az elfogadott
tisztítási standardoknak megfelelően.
A projektet két finanszírozási szakaszra osztották, az AM POS Környezet
által jóváhagyott szakaszosítási kérelemnek megfelelően:
– I. szakasz: a Környezeti Szektoriális Operációs Program 2007-2013 révén
finanszírozva
- II. szakasz: a Nagy Infrastrukturális Operációs Program 2014-2020 révén lesz
finanszírozva.
A felújításra az ülepítő lecsapolását és beborítását, a talaj megtisztítását és az
esővizek elvezetését javasolják, az alábbiak szerint:
1. a fertőzés veszélyének kiküszöbölése az ülepítő használó számára
2. a szervetlen anyagok bekerülésének csökkentése a talaj alatti vízbe
3. a felszíni vizek ellenőrzött védelme.
A projekt első szakaszában a következőket valósították meg:
o 13,5 hektár területet állítottak helyre az ülepítőből (a kivitelezési
terv szerint lefedték az 1-4 cellákat, amelyekre ráhelyezték
valamennyi réteget; bekötőutat létesítettek az ülepítő központi
részéig, s lebontották a részben használaton kívülre helyezett
vezetékeket).
o A projekt II. szakaszában az ülepítő 16,5 hektáros felületét állítják
helyre.
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2.

Zöld út a tartós fejlesztéshez

A Zöld út a tartós fejlesztéshez elnevezésű projekt számára a SEE 2009-2014
hitel révén szereztünk finanszírozást – Alkalmazkodás a klímaváltozásokhoz RO
07 program.
Partnerek a projekt keretében: Szebeni Környezetvédelmi Ügynökség; KS –
Norvégiai Helyi és Regionális Közhatóságok; Nagyszeben Polgármesteri
Hivatala; Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala; Brassó Polgármesteri Hivatala;
Bukaresti Országos Meteorológiai Igazgatóság; Lucian Blaga Egyetem – Szeben.
A projekt előírja a 7-es Központi Régió intézményeinek, szervezeteinek és
közönségének a klímaváltozásokkal szembeni sérülékenységének felértékelésére
és csökkentésére vonatkozó képesség, ismeretek és tudatosítás növelését képzési
programok, egyetemi állás tanfolyam, reklámozás révén, valamint a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás területén közlőhálózat meghatározása
révén.
A projekt keretében az alábbi tevékenységeket folytatták:
- Marosvásárhely
municípiumban
a
klímaváltozáshoz
való
alkalmazkodást célzó stratégia és akcióterv. Marosvásárhely az ország
első 3 városának egyike volt, amely összeállította a stratégiai
dokumentumot;
- 4 felkészítő tanfolyamot szerveztek a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás
kérdéskörében,
Marosvásárhely
sérülékeny
szektoraiban;
- a „Klíma változik, változz te is! Válaszd az alkalmazkodást”
kampány keretében megszervezték a „Zöld út” karavánt, melynek
célja a közönség figyelmének felhívása a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásra;
- intézkedéseket
tettek
Marosvásárhelyi
Szociális
Központ
energiahatékonysága javítását célzó munkálatok megvalósítására,
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valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó
Oktatási Központ létrehozására;
- a Somostetőn automatikus meteorológiai állomást állítottak fel, olyan
adatok rögzítésére, amelyek hozzájárulnak az előjelzések és
figyelmeztetések kidolgozásához, súlyos meteorológiai események
esetén.
KÖZTERÜLET-KEZELŐ KÖZSZOLGÁLAT
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 Közterületkezelő 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, amelyek
biztosítják a kitűzött célok teljesítését. A működési részlegek:
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;
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- utcák műszaki állapotának ellenőrzése, az úttestben keletkezett károk operatív
kijavítása;
- Marosvásárhely köz- és magánterületéhez tartozó javak felleltározása;
- az utcák és utak felújítási és karbantartási munkálatai hatékonyságának növelése,
performáns megoldások, anyagok és technológiák alkalmazásával;
- építkezési munkálatok kivitelezése okozta közterület-rongálódások elkerülése
és/vagy csökkentése;
- parkolóhelyek és reklámhelyek berendezése és kihasználása közterületeken, az
érvényben levő törvények meghatározta feltételek között;
- közterületek fejlesztése és berendezése a helyi közösség szükségleteivel,
valamint a törvénynek megfelelően jóváhagyott városrendezési dokumentációkkal
összehangolva;
- az alárendeltségbe tartozó játszóterek és pihenőhelyek berendezése,
karbantartása és felújítása;
- az illetékes szervek ellenőrzése és értesítése a pénzbírságoknak a jelenlegi
törvényeknek megfelelően való alkalmazására.
2017-ben a Közterület-kezelő Közszolgálat keretében 8225 kérést iktattak.
MŰSZAKI, ÚTJAVĺTÁSI ÉS –KARBANTARTÁSI, SZÁLLĺTÁST
KOORDINÁLÓ OSZTÁLY
A Műszaki, útjavítási és –karbantartási, szállítást koordináló osztály 2017-os
évi tevékenysége a közbiztonság területén, az alábbiakat foglalta magába:
- hosszanti útjelzések elkészítése– 10.000 m2
- átlós útjelzések elkészítése - 12.000 m2
- 500 darab közúti jelzőtábla felszerelése
- 123 darab gyalogosoknak szánt védőkorlát felszerelése
- 157 darab fémoszlop felszerelése
- 140 darab díszítő jellegű fémoszlopocska felszerelése s
- 150 darab díszoszlopocska felszerelése a parkokban – Bolyai utca és
Călăraşilor utca
- 100 darab betonjelzőrúd felszerelése
Ezekből ismeretlen tettesek által elkövetett rongálások:
- 58 közúti jelzőtábla
- 126 jelzőtábla oszlop, melyeket meghajlítottak vagy kitéptek a betonból
- 48 védőkorlát
- 31 díszítő jellegű fémoszlopocska
- 6 jelzőrúd, melyeket az Arató utcából loptak
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- a gépkocsik által megrongált, megütött beton- és műanyag jelzőrudak
visszaállítása illetve kicserélése, ha ez szükséges volt - 28 beavatkozás
- 200 bicikliállvány beszerzése, melyeket közterületre illetve iskolákban,
óvodákban szereltek fel
- 1200 folyóméter félnehéz korlátot vásároltak, melyeket a 2018-as év
folyamán a Kárpátok sétány negyedben szerelnek fel a turbinaárok szélén
- 3.958 szabad behajtási engedély kibocsátása, bevétel 197.900 lej
- 172 hulladékszállításra vonatkozó véleményezés kibocsátása, bevétel 15.480
lej
- 27 véleményezést bocsátottak ki a municípium területén történő
menetrendszerinti járatokra, bevétel 2.430 lej
- 16 kárfelmérési dosszié véglegesítése (23.403 lejt hajtottak be a biztosítási
társaságoktól)
- 44 törzskönyvet és rendszámot állítottak ki járművek és mopedek számára,
bevétel 2.640 lej,
- közlekedési sáv kialakítása a Dózsa György utcában, a Cseresznye utca és
az 1848 út közötti szakaszon
- a Szabadi és Papiu Ilarian - 15 m2 utcákba felszerelt fényvisszaverő
szalagok megfelelő elhelyezése
- egyirányúsítás a Bábolna utcában, valamint a Mezőgazdászok utca egy
szakaszán (Szabadi út és M. Bobu utca között), kialakították a
Mezőgazdászok utca Szabadi utca felöli kijáratát, valamint a gyalogosátjárót
a megfelelő jelzésekkel
- 24 dosszié átvétele, a mozgássérült személyeket illetően, akik ingyenes
parkolásban részesülnek a város területén, mely parkolóhelyeket az
érvényben lévő törvényeknek megfelelően jelöltek ki és láttak el jelzésekkel.
- a polgárok részéről érkezett 368 panasz, kérés, igénylés megoldása.
A feltörési, víz- és csatornahálózat-bővítési, kátyúzási, aszfaltozási
munkálatok oldalon 2017-ban a Műszaki, útjavítási és –karbantartási, szállítás
egybehangolása osztály a következőket valósította meg:
722 engedély feltörésre és károk elhárítására;
145 engedély kibővítési feltörésre, víz- és csatornahálózat felújítására,
földgázhálózat és elektromos hálózat felújítására;
- 31 véleményezés feltörési munkálatokra;
- létesítmények átadása intervencióra 580 darab;
- létesítmények átadása hálózatok és csatlakozások kibővítésére – 101 helyen
- feltörés után a közterületnek eredeti állapotába való visszaállításának
ellenőrzése - 450 helyen.
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A törések engedélyezésére vonatkozó illetékekből befolyó bevétel – 28.620 lej.
A beavatkozási és utca-, járda-, parkoló javítási, valamint városrendezési
munkálatok (víz-csatorna) munkálatok oldalon, Marosvásárhely municípiumban, a
2017-es évben a Műszaki, útjavítási és –karbantartási, szállítás
egybehangolása osztály a következőket valósította meg:
- kátyúzás Marosvásárhely municípiumban - 304.226,07 lej;
- járdák betonozása és aszfaltozása a Motrului utcában , 189 m2 - 17.721,64 lej;
- járdák betonozása és aszfaltozása az Aranyos utcában, 558 m2 - 56.879,15 lej;
- úttest helyreállítása + járda aszfaltozása Merészség utca 1-11. szám, 2.587,27 m2
- 166.322,57 lej;
- járdák aszfaltozása Körösi Csoma Sándor utca, 1.250 m2- 145.538,70 lej;
- autó-bekötőút létrehozása a Dózsa György utcában 110. szám, 23 m2 járólap 3.719,42 lej;
- megsüllyedt járólapok helyreállítása a szeméttárolókhoz vezető bekötőutakon,
Brassó utca, 147 m2 - 8.072,53 lej;
- az Egyetemi Bentlakásokhoz vezető gyalogosösvények, Nicolae Grigorescu utca,
445 m2 burkolatkő, 630 m2 aszfalt - 175.832,43 lej;
- járda-helyreállítás burkolatkővel idős személyek számára, Székely Vértanúk utca,
282 m2 burkolatkő - 34.852,04 lej;
- hidacska timpanon készítése, Szabadi út – 2.647,38 lej;
- járdaaszfaltozás, burkolatkővel való lerakása, Moresti utca, 1.400 m2 235.200,33 lej;
- aszfaltozás, Méhecske utca meteorológiai állomás, 1.144 m2 - 146.019,99 lej;
- aszfaltozás, Mihai Viteazul Gimnázium, 4.070 m2 - 405.576,33 lej;
Teljes - 1.702.608,58 lej HÉA nélkül, 2.026.104,21 lej HÉÁ-val.
JOGI, KISAJÁTĺTÁSI, BETÁBLÁZÁSI ÉS BONTÁSI OSZTÁLY
A Jogi, kisajátítási, betáblázási és bontási osztály 2017-ben megvalósított
célkitűzései:
I. Betáblázások :
a) Utcák:
- 443 utca (véglegesítve, a Városrendezési Osztálynak és Műszaki
Igazgatóságnak közölt kivonatokkal);
b) az OPCI-ba jegyzett más ingatlanok (betáblázások/ideiglenes beírások)
kataszteri dokumentációkkal vagy anélkül, és a Román Állam tulajdonából
Marosvásárhely Municípium tulajdonába való átkerülése;
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- 18 ingatlan (Pl. Caraiman 4. szám, Radnai 34/5. szám, Islazului 2. szám,
Béke 2. szám, Hídvég 13.szám, Segesvári út 94. szám, Dózsa György szám
nélküli, a hőközpontoknak megfelelő területek betáblázása);
I. Tanácsi határozatokra előterjesztett projektek: 45 (2017-es év)
II. Bírósági panaszok
Bírósági panaszokat nyújtottak be az alábbi, hőközpontok alatti területekre:
- Săvineşti sétány 6. szám, Építészek sétány 5. szám, Bodor Péter 8. szám,
Szabadság utca 60A szám, 1918 Dec. 1 út 33. szám, Mărăsti 37. szám, Kovászna 1.
szám;
- Rozmaring 36. szám – fellebbezett 2017/4909 ellen, 2872 m2 felület,
- Pandúrok sétány 52. szám - fellebbezés alatt, 416 m2 felület,
- Vár, Avram Iancu utca 2. szám, szolgalmi jog betáblázása
IV. Földterületek átvétele és betáblázás Marosvásárhely Municípium nevére,
utcatest kialakítása céljából:
- 4572 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 2914 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 1400 m2 Remeteszeg utca
- 780 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 772 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 727 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 148 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 860 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 766 m2 Constantin Hagi Stoian utca
- 3398 m2 Alma utca
- 616 m2 Vasile Săbădeanu utca
- 5949 m2 Alma utca
- 698 m2 Fa utca
- 1691 m2 Remeteszeg utca
- 2569 m2 Hints Ottó utca
- 2800 m2 Hints Ottó utca.
V. Más iratcsomók/munkálatok:
- Burebista utcai projekt befejezése, körforgalom kialakítására.
- Segesvári úti területcsere (23274 m2) véglegesítése, Oltean Cornel és
Marosvásárhely Municípium között történt területcsere.
Parcellázási tervek összeállítása. (Metro övezete).
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A Parâng utca 17. szám alatt lévő kioszk lebontása, az Urbanisztikai
Osztálytól kapott bírói határozatnak megfelelően.
- Predeal utcai ingatlantulajdonosok írásos értesítése, a Tudor Vladimirescu
utca korszerűsítése projektnek megfelelően;
- Levelezés - 2017- 402 bejegyzett munka;
VÁROSRENDEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK, KÖZTISZTASÁGI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
A Városrendezési Tevékenységek, Köztisztasági és Környezetvédelmi
Osztály 2017-es tevékenysége:
1. Köztisztaság
- Állandó tevékenységek: a napi köztisztasági tevékenység irányítása és
ellenőrzése, a szakfelügyelők területi ellenőrzései, a panaszok és reklamációk
megoldása, a körzetenként felmerülő problémák azonosítása és megoldása.
- 2017-es évi köztisztasági költségek: 13.911.749,80 lej
- Határozattervezetek összeállítása és megszerkesztése, a munkaköri leírásnak
megfelelően.
- Helyek kiválasztása a földbe helyezendő szemeteskonténerek és az ezek
elhelyezéséhez szükséges véleményezések összeállítása.
- A „2017-es Általános tavaszi és őszi nagytakarítás” akció felügyelete és
összehangolása.
- Általános nagytakarítás: 949.645,75 lej
- A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezte összes fesztiválon,
kulturális- és sporteseményen, megemlékezésen való részvétel.
- Különböző városrendezési tevékenységek (a tulajdonosi társulásokkal, a
másodlagos vízfolyások, sáncok kitakarítása, a város peremén lévő helyek
építkezési anyag hulladéktól illetve szeméttől való megtakarítása)
- Más intézményekkel és kereskedelmi társaságokkal való együttműködés a
panaszok megoldása céljából
- A Marosvásárhelyi Börtön csapataival való kollaborálás, köztisztasági
tevékenységek céljából: 228.746,04 lej
- A DEEE típusú hulladékok gyűjtési tevékenységébe való bekapcsolódás, és a
pillepalackok gyűjtésébe való bekapcsolódás helyi szinten
- Hulladékszállítás Maroskeresztúr – Kerelőszentpál: 9.273.614,35 lej.
2. Hóeltakarítás
- Hóeltakarítás és jégképződés megelőzése a téli időszak idején: 2.287.868,71
lej.
3. Rovartalanítás és rágcsálóirtás
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Közterületen történő általános rovar- és rágcsálóirtás, 2017 tavaszán és őszén,
a tulajdonosi társulásoknál, oktatási intézményekben és magángazdaságokban:
3.164.765,66 lej

GAZDÁTLAN EBEKET ÜGYKEZELŐ ÉS SINTÉRSZOLGÁLAT
A Gazdátlan Ebeket Ügykezelő és Sintérszolgálat 2017-es tevékenysége:
- befogtak 378 ebet
- örökbefogadtak 73 ebet
- visszaigényeltek 14 ebet
- örökbefogadtak 253 ebet (Németország)
- ivartalanítottak 16 ebet.
2017.05.15-én egy új Együttműködési protokollt kötöttek az Azomarossal,
melynek értelmében az osztály munkásai befogják a kutyákat az Azomaros
platformról, cserében az Azomaros elkötelezi magát, hogy eledelt és más szükséges
anyagokat biztosít az osztály jó működéséhez, ennek értéke 20.000 lej
2017-ben 8 kutyát fogtak be az Azomaros platformról.
2017.07.03-án egy Szponzorizálási szerződést kötöttek a Prima Com Kft.vel, melynek értelmében eledelt biztosítanak a gazdátlan ebek számára, minden
fizetési kötelezettség nélkül a haszonélvező részéről.
A szolgálat 2017-ben 11.400 tonna eledelt kapott adományként, továbbá
műtétekhez és kezelésekhez szükséges gyógyszereket és anyagokat, valamint a
szolgálat jó működéséhez szükséges anyagokat. Megemlítjük, hogy ezek az
élelemadományok azt a teljes élelemmennyiséget jelentik, melyet az Azomarossal, a
Prima Commal és a németországi Tassoval kötött szerződések keretén belül kapták.
2018-as célkitűzéseink: a város kóbor kutyáktól való megtakarítása az Azomarossal,
a Prima Commal való protokollum folytatása, a külföldi nemkormányzati
szervezetekkel, valamint a hazai ONG-kel való együttműködés folytatása.
Decemberben a szolgálat keretén belül, 2017.12.06-án, a Mikulás napja alkalmából,
másodjára szervezték meg a Nyitott Kapuk Napját. Ugyancsak decemberben 155
kg élelmet, szőnyegeket, fekvőhelyeket és más textilanyagokat kaptak adományként
a polgárok és állatkedvelők részéről.
KÖZ – ÉS MAGÁNTERÜLET-RENDEZÉSI SZOLGÁLAT
A Köz- és Magánterület-rendezési Szolgálat 2017-es évi tevékenysége:
- véleményezések kiállítása és meghosszabbítása időszakos teraszokra, 279
véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 240.518,11
lej.
26

- kereskedelmi véleményezés a gazdasági egységek munkapontjai előtt: 41
véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 12.735,70 lej.
- közterületen szervezett események véleményezése, elhelyezési tervek
összeállítása és a helyek terepen való átadása 216 véleményezés, behajtott
összérték: 31002,50 lej.
- véleményezés/véleményezés meghosszabbítása közterületeknek állványokkal,
építkezési
anyagokkal,
konténerekkel
való
elfoglalására,
2017
véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 48.085
lej.
- a város reklámpannóin való hirdetésért 19 véleményezés/véleményezés
meghosszabbítása, behajtott összérték: 6.543 lej.
- mozdítható pannók 56 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása,
behajtott összérték: 37.492 lej.
- szórólap-osztásért 47 véleményezés/véleményezés meghosszabbítása,
behajtott összérték: 14.430 lej.
- kiállítások szervezéséért, reklámkampányokért kibocsátott véleményezések,
behajtott összérték: 31.733 lej.
- benner, mash típusú reklámeszközökkel közterületeknek elfoglalásáért
kibocsátott véleményezés/véleményezés meghosszabbítása. Időszakos jellegű
reklámzászlók, behajtott összérték: 13.158 lej.
- 1 és 10 négyzetméter közötti felületű reklámpannókkal közterület-foglalási
véleményezés/véleményezés meghosszabbítása, behajtott összérték: 412.800
lej.
- illeték kivetése köz- és magánterületnek építményekkel való elfoglalásáért (a
koncessziós, bérleti szerződés lejárta esetében), a létesítmény
felszabadításáig: 69.990 lej.
- A SADPP speciális illetékeinek kivetése (engedélyezett fedett parkolók és
fedett parkolók), behajtott összérték: 635.194 lej.
BESZERZÉSI-, JAVĺTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI OSZTÁLY
A Beszerzési-, Javítási és Karbantartási Osztály 2017-ben elért
célkitűzései:
1. 215 padot helyeztek el Marosvásárhely parkjaiban és lakónegyedeiben;
2. 73 egyes és 29 dupla szemeteskukát helyeztek el Marosvásárhely parkjaiban
és lakónegyedeiben;
3. 47 új játékelemet helyeztek ki 10 marosvásárhelyi parkban;
4. Közterületen lévő padokat, szemeteskukákat és szemeteskonténereket
javítottak meg;
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5. 140 új díszítőoszlopot szereltek fel a Bolyai Farkas és Călăraşilor utcákban
stb.;
6. 490 folyóméter védőkorlátot készítettek és szereltek fel;
7. 54 parkot játékszereit javították ki és festették újra;
8. Sportpályákat, közterületen levő helyiségeket, parkokat kerítettek körbe
fonott kerítéssel - 1200 folyóméter.
9. Korlátok és betonszegélyek festése – 1.706 m2;
10.Védőkorlátok festése - 1000nm – kb. 1400 db.;
A város területén lévő 5 artézi kút tisztítása és karbantartása, 317,7 m2 felület,
karbantartás hetente egy alkalommal, 27 héten keresztül.
11. 2018-ban folytatjuk a tavaly elkezdett tevékenységet: 200 padot, 120
játékszert, szemeteskukát helyezünk el, javítjuk és újrafestjük a parkok
játékszereit, valamint időben orvosoljuk a polgárok részéről érkező
igényléseket.
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
A 2017-BEN MEGVALÓSĺTOTT FONTOSABB BEFEKTETÉSEK ÉS
JAVĺTÁSOK
I. Befektetések (utcák/ civil építkezések)
1. ANL-s lakások, Gh. Marinescu utca szám nélküli
2017-ben jóváhagyták a 2017.01.26-i 21-es számú helyi tanácsi határozatot,
amely, egy a Marosvásárhely municípiumban - Gh. Marinescu utca, szám nélküli lévő 1000 négyzetméteres terület ingyenes használatra való átadására vonatkozik,
az Országos Lakásügynökségnek, az egészségügyi szakembereknek szánt lakások
építésének teljes idejére. 2017.02.27-én megkötötték az ANL – Területi
Közigazgatási Egység – Közegészségügyi Igazgatóság közötti szerződést, a fentebb
említett terület átadására, míg 2017.12.27-én aláírták a terület átadási
jegyzőkönyvét. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal feladatát képezi SF-PTDE-nek való beszerzés, valamint a külső munkálatok és csatlakozó vezetékek
kivitelezése.
2. Archiváló berendezése a Bolyai utca 18. sz. alatti ingatlanban
Mivel az önkormányzat súlyos helyiséghiánnyal küzd, ahol a különböző
iratokat archiválni lehetne, azonosították a polgármesteri hivatal tulajdonában levő,
28

114 négyzetméteres, kihasználatlanul álló épületet, amelyet erre a célra lehetne
berendezni. Összeállították a szükséges dokumentációt, s 2016-ban beszerezték az
újrarendezési munkálatok kivitelezését, illetve a helyiségek korszerűsítését és
felszerelését. A munkálatokat 2017-ben fejezték be.
3. Ivóvíz- és csatornahálózat a Marosvásárhely municípiumi Éden
utcában
A munkálatokat 2016-ban kezdték el, és az alábbiakból álltak: ivóvíz- és
csatornahálózat kivitelezése, csatlakozó vízvezetékek és csatornavezetékek
elhelyezése, pumpaállomás elhelyezése az elhasznált víz számára az Éden
utcában, a munkálatokat 2017-ben fejezték be.
4. Burebista utca meghosszabbítása
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 megszerezték az építkezési engedélyt és elkezdték a
kivitelezési munkálatokat, amelyeket 2017-ben véglegesítettek.
5. Bekötőút a marosvásárhelyi hulladékkompaktáló és -sűrítő berendezés
platformjához
A munkálatok a marosvásárhelyi hulladékkompaktáló és –sűrítő berendezés
platformjához vezető bekötőút korszerűsítésére vonatkoznak, egy olyan szakaszról
van szó, amely a bekötőútból 504 métert képvisel.
6. Cisnădiei utca 13. szám alatti tömbház javítási munkálatai,
megerősítése és manzárdosítása
2017-ben megkötötték a szolgáltatásnyújtási szerződést a „Geotanulmány,
ellenállóképességi vizsgálat, a Cisnădiei utca 13. szám alatti tömbház javítására,
megerősítésére és manzárdosítására vonatkozóan. A műszaki vizsgálatot
befejezték, következik a tervezési szolgáltatások beszerzése a Megvalósíthatósági
tanulmányra, a SF-PT-DE befektetést illetően, a Cisnădiei utca 13. és 15. szám
alatti tömbház javítására, megerősítésére és manzárdosítására vonatkozóan.
7. Tervezési szolgáltatások
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• Maros felett átívelő híd teljes felújítása. Összeállították a
Műszaki projektet és a kivitelezési részleteket (2016-2017)
- 2017-ben kidolgozták az Intervenciós munkálatok
Véleményezési dokumentációit (DALI) és a Helyi
Tanácsban jóváhagyták a műszaki-gazdasági mutatókat
az alábbi célkitűzésekre vonatkozóan:
- Éden utca korszerűsítése
- Mioriţei utca korszerűsítése
- Prut utca korszerűsítése
- Zaránd utca korszerűsítése
- V. Babeş utca korszerűsítése
- Tazlăului utca korszerűsítése
• Az alábbi célkitűzésekre kidolgozták az Intervenciós
munkálatok véleményezési dokumentációit (DALI):
- Sziget utca korszerűsítése (kicsi) a Sziget utca és
Călăraşilor utca közötti szakasz
- Felszabadulás utca korszerűsítése
- Március 8. utca korszerűsítése
- Băneasa utca korszerűsítése Raktár és N. Bălcescu utca
közötti szakasz
- Cetinei utca korszerűsítése
- Bega utca korszerűsítése
- Bodoni utca korszerűsítése Dózsa György és Bega utca
közötti szakasz
- Járda- és úttestjavítások a Bucegi utcában.
2017-ben kidolgozták a
célkitűzésekre vonatkozóan:

Megvalósíthatósági

tanulmányokat

az

alábbi

- Körforgalom Dózsa György utca - Bega utca - Rozmaring utca
- Útkereszteződés körforgalom korszerűsítése Rakodó utca
– Dózsa György utca
II. Utcajavítások
1. Ballaszt- és törtkő elterítési munkálatok 13.478 négyzetméter
felületen, Marosvásárhelyen. (sürgősségi munkálatok).
2. Kátyúzási munkálatok, aszfalttal, az „Intervenciós munkálatok és
utca-, járdajavítások, parkolók és városrendezési munkálatok (vízcsatorna) Marosvásárhely municípiumban” kategóriából (sürgősségi
munkálatok). A munkálatokat 6839,94 m2 felületen hajtották végre.
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3. Járdajavítások a városban (sürgősségi munkálatok), 5210 m2 felületen,
az alábbi utcákban: Decebal, Székely Vértanúk, Făget, Mărăşti,
Méhész, Szájsebészeti Klinika, Asztalosok sétány, Régi kórház,
Constantin Romanu-Vivu, Malom, Al. Papiu Ilarian.
4. Intervenciós munkálatok és utca-, parkoló-, járdajavítások és
városrendezési munkálatok az alábbi utcákban:
Utca megnevezése
Munkálat típusa

Sor
szá
m
1. A város övezetében lévő különböző utcák
2. Egyetemi Bentlakások , N.Grigorescu
3. Mărăşti M.Eminescu – Mărăşeşti közötti
szakasz
4. Somostető (kerékpárút)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kanálisfedő megemelése
Bekötősétányok
Járda és aszfaltszőnyeg
feljavítása
Erdei ösvények feljavítása - 1.
szakasz
Fa, Alma, Éden, Gladiolelor, Hints Ottó Utcák kövezése
utcák
Liliom utca
Úttest feljavítása
Andrei Şaguna utca, Sportolok utca
Úttest feljavítása +járda
Bărăgan utca Tisza utcai útkereszteződés Járda kialakítása
Burebista utca 8 és 12. szám, Ialomiţei Parkolók kivitelezése
utca 6/B. szám
füvesített betonlapokkal
Tulipán utca
Udvarbejárók és lépcsők
Állomás tér övezete
Járdák, parkolók és úttest
kialakítása
Dózsa
György
az
1848
út Kiszélesítés
útkereszteződésnél
A város övezetében lévő különböző utcák Kátyúzások Mvh.
Municípiumban
Akác
Esővíz lefolyásának
biztosítása
Munténia és Máramaros utcák
Burkolatkő felszedése és újra
lerakása
T. Vladimirescu utca Táblabíróság bejárat Burkolt járda feljavítása
Bolyai Farkas utca 13. szám
Járda feljavítása
Raktár utca 6-8. tömbház
Aszfalt bekötőút feljavítása
1989. December 22.
Garázs bejáró
C.R. Vivu D6 - D10. szám
Tömbházbejáró feljavítása
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21. Pandúrok sétány
Predeal - December 1 sétány szakasz –
jobb oldal
22. Gyümölcsös, Margaréta, N. Grigorescu,
Păltiniş, Tavasz, Sălişte, B.P. Haşdeu, Őz
- parkoló, Rózsák tere első rész (Színház
tér), Fűz, Kárpátok sétány első szakasz,
Kárpátok sétány második szakasz, Koós
Károly, Ludas, Bekötőutca sétány M.
Viteazu - V. Babeş, Sziget utcák
23. Víkend Komplexum
24. Víkend Komplexum, Liviu Rebreanu
Gimnázium, Bodoni - 1848 sétány
bejárata, Segesvári út, Năvodari utca,
Mioriţei utca, 1918. December 1. út,
Kalapács utca, Decebal utca, Raktár utca,
Testvériség utca, Korvin Mátyás bejárat.
Călăraşilor, Győzelem tér, Hadsereg tér,
Ágacska,
Gyulafehérvár,
Bodoni
útkereszteződés, Oneşti tér
25. Rovinari utca
26. Romulus Guga utca
27. Merészség utca
28. Maros utca
29. Tisza utca
30. Vöröstorony utca
31. Mihai Viteazu övezete,
övezete
32. Tulipán utca
33.
34.
35.
36.
37.

Járda feljavítása
Aszfaltszőnyeg

Gumilapok
Kátyúzás

Járdák, bekötőutak burkolása
Járdaburkolás
Lefolyók, Kátyúzás
Aszfaltszőnyeg +
vízvezetékcsere
Templombejáró kialakítása
Járdák, aszfaltszőnyeg
Remeteszeg Javítások

A garázsok övezetében lévő
parkolók javítása
N. Grigorescu utca, V. Babeş utca, Făget Vízvezetékcsere
utca
Pandúrok fedett garázsok (Palas)
Platform aszfaltozása
Ágacska – belső udvar,
Parkoló aszfaltozása
N. Grigorescu utca, V. Babeş utca, Făget Vízvezetékek csatlakozóinak
utca
kicserélése
Merészség utca
Lefolyók felszerelése
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Maros Szabadidő Komplexum parkolója
Szorgalom utca
1918 December 1 sétány
Motrului utca, Aranyos utca
Merészség utca 1-11. szám

Burkolat feljavítása
Parkoló
Járdajavítás
Járdaaszfaltozás, -betonozás
Úttest feljavítása + járda
aszfaltozása
K. Csoma Sándor utca
Járdák aszfalttal való
feljavítása
Dózsa György utca 110. szám
Gépkocsi bekötőút kialakítása
Brassó utca 9. szám
Burkolat feljavítása,
szeméttárolóhoz és
tömbházhoz vezető
bekötőutak feljavítása
Andrei Şaguna utca
Úttest feljavítása + járda
Moreşti utca
Járdaburkolás és –aszfaltozás,
úttest aszfaltszőnyeggel való
borítása
Méhecske utca, Meteorológiai állomás, Aszfaltozás
M. Viteazu utca, Tömbház bejáró,
Győzelem tér
Zsidó Vértanúk utca, Idősek Otthona, Járda burkolattal való
Bălcescu utca 54-56, 58. szám
feljavítása
Szabadság utca 99., 101. szám
Bekötőutak és parkolók
aszfaltozása
Str. Bălcescu utca 50 szám és Hadsereg Megsüllyedt burkolatkövezet
tér 38. szám
feljavítása
N. Bălcescu iskola
Bekötőutak burkolatkővel való
feljavítása
N. Bălcescu utca 58C szám
Betonplatform készítése
Barbu Delavrancea utca
Aszfaltszőnyeg lefektetése
úttestre és járdára
Bánát utca
Járda aszfaltszőnyegének
feljavítása
Pandúrok sétány 18. szám
Mozgássérült személyeknek
szánt feljáró feljavítása
Tulipán utca
Járdák, gyalogosösvények,
kapcsolat a Barátság utcával
Állatkert
Úttest-munkálatok
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59. P. Dobra utca
60. Segesvári út
61. Vár
62.

Szotyori József utca

63. Ásó utca
64. Negyedekben
65.
66.
67.
68.
69.

Arató utca, Predeal utca
Somostető sétálóösvény
Ócskapiac
Liget
V. Babeş utca

70. Víkend bejárata
III.

Parkolókialakítás
Gépkocsifeljáró
Belső közlekedési sétány
kiszélesítése
Temetőhöz vezető bekötőút
feljavítása
Hidacska feljavítása
Szeméttárolókhoz vezető
bekötőutak aszfaltozása
Gépkocsi-bekötőút kialakítása
Úttest átminősítése
Udvar aszfaltozása
Platform aszfaltozása
Kazetták nyers kőből való
készítés és aszfaltozása
Bekötőút feljavítása

KÖZVILÁGĺTÁS

1. Közvilágítási Rendszer karbantartása (SIP)
A Közvilágítási Rendszer karbantartását javításokkal, időszakos revíziókkal és
a véletlenszerűen előforduló hibák kijavításával, a panaszok nyilvántartásával és a
hibák hasznos időben való kijavításával érték el, biztosítva a közvilágítás
szolgáltatásának folytonos és lineáris működését (Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala ezáltal eleget téve a közvilágítási szolgáltatást biztosító villamos energiaelosztó rendszer használatára vonatkozó 2008. május 14-i 215-ös sz. szerződésbeli
kötelezettségeinek).
Munkálatok végzésének időszaka: állandó jelleggel.
A 2017-es év folyamán több mint 1.200 meghibásodást jegyeztek fel a
Közvilágítási Rendszer energiaellátó hálózatában (fényforrások, régi hálózatokon
érintkezés, föld alatti huzalok meghibásodása, föld feletti villanyvezetékek,
transzformátorállomásokon, eszközök stb.)
2. Közvilágítás felújítása:
a. Közvilágítás felújítása a Pandúrok útján
A felújítás fő célja a közvilágítási rendszer adminisztrálásában levő
energiahatékonyság növelése Marosvásárhely területén, a fényszennyezés
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csökkentése és a fényforrásokkal kapcsolatos problémák kiküszöbölése révén,
valamint megfelelő éjszakai kivilágítás biztosítása.
Többszögű fém oszlopokat és új villanyégőket szereltek annak érdekében,
hogy biztosíthassák a célnak és rendeltetésnek megfelelő világítási szintet, a
javított látási komfortot és a kisebb villamos energiafogyasztást.
A közvilágítás felújítását 11 méteres fém oszlopok szerelésével valósították
meg, amelyeket 38 méteres távolságokban helyeztek el, s LED 83W típusú
világítótestekkel láttak el.
A közvilágítási rendszer felújítására az alábbi munkálatokat végezték:
- 4 méteres fém villanyoszlop szerelése – 6 db.
- 11 méteres fém villanyoszlop szerelése – 90 db.
- LED 83W típusú égőtest szerelésen – 90 db.
- LES 1KV szerelése - 3,3 km hosszan.
2017-ben befejezett munkálat.
b. Közvilágítás felújítása Avram Iancu uta (Vár sétány), Szabadi út
(Darina övezete), Ballada utca, Gyalogos feljáró Körösi Csoma Sándor – Al.
Papiu Ilarian, B-dul 1Dec. 1918. December 1. út Kertész –Ştefan Cel Mare
utcák közötti szakasz, Burebista utca
A felújítás fő célja a közvilágítási rendszer adminisztrálásában levő
energiahatékonyság növelése Marosvásárhely területén, a fényszennyezés
csökkentése és a fényforrásokkal kapcsolatos problémák kiküszöbölése révén,
valamint megfelelő éjszakai kivilágítás biztosítása.
Az Avram Iancu utcai (Vár sétány) közvilágítás felújítása során 4 méteres
fémoszlopokat szereltek fel, egymás között
38 méteres átlagtávolsággal,
mindeniket 2 darab Clasilux 100W típusú égővel látták el. A Szabadi úton
(Darina övezete) 6 darab 4,5 méteres fémoszlopot szereltek fel egymás között 14
méteres átlagtávolsággal, mindeniket két darab Clasilux 100W típusú égővel látták
el, melyek a Mihai Eminescu parkból származnak. A Ballada utcában 6 darab LED
29W típusú világítótestet szereltek fel, a létező konzolokra, amelyek
megközelítően 26m távolságra vannak egymástól.
A Körösi Csoma Sándor–Al. Papiu Ilarian gyalogos átjáró felújítása során f
7 darab 4 méteres cinkezett oszlopot állítottak fel, ezeket Iridium 70W típusú
égőkkel láttak el, egymás között 25 méteres átlagtávolsággal.
Az 1918. December 1. sétány Kertész–Ştefan Cel Mare közötti szakaszának
felújítása. Mivel az említett szakaszon a földalatti villamos vezeték
megrongálódott állapotban volt, és költséges karbantartási munkálatokra lett volna
szükség, kézenfekvő volt, hogy az adattovábbító földalatti vezetékek föld alá
helyezési munkálataival egyidőben a LES cserélési munkálatokat is elvégezzék.
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A Burebista utcában 6 méteres cinkezett fémoszlopokat helyeztek el
egymástól 30 méteres átlagtávolságra, 1 méteres konzolával és LED 43 W típusú
égővel ellátva.
A világítási forrás kiválasztásánál az alábbi kritériumokat tartották szem
előtt:
- nagyfokú fény
- hosszas működés
- a színek megfelelő visszaadása
- könnyű karbantartás
A munkálatokat 2017-ben fejezték be.
c. Segesvári út közvilágításának felújítása
A kivitelezett munkálatok keretében kicserélték a létező Malaga típusú
égőket új LED 42 W típusú világítótestekkel, a meglévő hexagonális
fémoszlopokon, a létező LEA JT-ből táplálva, oly módon, hogy biztosítsák a
célnak és a rendeltetésnek megfelelő világítás szintjét, továbbá egy feljavított
vizuális komfortot és egy lecsökkentett elektromos energia fogyasztást.
A Segesvári út közvilágításának felújítása céljából az alábbi munkálatokat
végezték:
- a meglévő Malaga 150 W típusú világítótestek.
- LED 79W típusú világítótestek felszerelése - 98 darab.
A munkálatokat 2017-ben fejezték be.
d. Közvilágítás felújítása – I. övezet Forradalom utca, Călăraşilor utca
A felújítás fő célja a közvilágítási rendszer adminisztrálásában levő
energiahatékonyság növelése Marosvásárhely területén, a fényszennyezés
csökkentése és a fényforrásokkal kapcsolatos problémák kiküszöbölése révén,
valamint megfelelő éjszakai kivilágítás biztosítása.
A Călăraşilor utca közvilágításának felújítása során LED rutier Clearway
79W típusú égőket szereltek fel 9 méteres többszögű cinkezett oszlopokra, a
fényforrások táplálása új, föld alá helyezett elektromos kábelek segítségével
valósult meg.
A Călăraşilor utca közvilágításának felújítása céljából az alábbi
munkálatokat valós végezték:
- 9 méter magas, többszögű cinkezett oszlopok felállítása – 31 db.
LED 57/
- LED Clearway 79W típusú világítótestek felszerelése – 34 db.
- LES 1KV – L= 1,89 km felszerelése
A munkálatokat részlegesen 2017-ben végezték el.
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e. Villanyégők újraosztása
A PID III – Jeddi utca–Maros Megyei Sürgősségi Kórház összekötő útjának
megvalósítása projektbe foglalt munkálatokból származó villanyégők újraosztása,
a kihelyezési helyeket fénytechnikai szempontok szerint határozták meg, a javasolt
helyeken már meglévő világítási berendezések minőségének függvényében, hogy
azok időtartama elérje az 5–10 éves működést.

UTCA

Égő
típusa

Égők
száma

Március 8.
Marbela
39
Duzilor
Marbela
2
Kishegyszőlő
Marbela
25
Unomáj
Malaga
33
Tutaj
Marbela
12
Kápolna
Marbela
17
Ősz
Marbela
13
Ásó
Marbela
11
Domb
Malaga
18
Dél
Malaga
9
Bodoni Szőlődomb
Malaga
14
Bodoni
Malaga
19
112 világítótestet osztottak szét.
A munkálatokat 2017-ben véglegesítették.

Erősség
W
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
100
100

IV. ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
Az ilyen típusú szerződésben lebonyolítandó szolgáltatások fő tevékenységi
célja
a specializált karbantartási, javítási és kivitelezési
szolgáltatások
végrehajtása, az elektromos berendezések esetében, valamint ezek működésben
tartása, monitorizálása és működésük ügykezelése.
Munkálattípusok energetika területén:
Megelőző munkálatok: ellenőrzések, szabályozások, mérések, próbák,
meghibásodások kiszűrése egyes, kopott, elhasznált alkatrészek cseréjén keresztül,
komplexmunkálatok melyek a berendezést visszaállítják eredeti műszaki
állapotába.
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Prediktív munkálatok: a berendezések diagnosztizálása és monitorizálása egyes
meghibásodások azonosítása céljából, kezdeti fázisban, hogy lecsökkentsék ezek
időbeli evolúcióját, valamint a berendezések leromlásának megelőzése érdekében.
Helyreigazítási munkálatok: valamely meghibásodás megjelenése után
alkalmazzák, annak érdekében, hogy a berendezést olyan állapotba hozzák, hogy
elvégezze azokat a funkciókat, amelyekre tervezték.
A munkálatok kivitelezési időszaka: állandó.
V. LÉGI HÁLÓZATOKNAK FÖLD ALÁ VEZETÉSE
Szükségessé vált a Bărăganului utcában a meglévő légi hálózatoknak a föld
alá vezetése, valamint újak szerelése, anélkül, hogy feltörnék a közutakat, járdákat
és zöldövezetet. Ugyanakkor az információáramlási hálózatnak a föld alá
vezetését a 2005. január 27-i 19-es számú helyi tanácsi határozat is előirányozza,
míg a föld alatti vezetékek elhelyezésére szolgáló csatornák megvalósítását a
telekommunikációs operátorok számára a 2002. évi 79-es számú sürgősségi
kormányrendelet szabályozza, amelyet az 591/2002-es sz. törvénnyel
módosítottak és egészítettek ki.
a. Földalatti adattovábbítási hálózatok csatornarendszerének kiépítése
a Pandúrok úton
PE csöveket helyeztek a járdákba, betonból aknákat öntöttek,
csatlakozásoknak aknákat alakítottak ki, a csőhálózatot tranzit -, helyi- és
integrálási csőhálózatba strukturálták.
A munkálatok kivitelezési időszaka: 2016 -2017.
2017-ben befejezett munkálatok.
b. Földalatti adattovábbítási hálózatok csatornarendszerének kiépítése
az 1918 December 1 sétányon Kertész - Ştefan Cel Mare utcák
közötti szakasz
PE csöveket helyeztek a járdákba, betonból aknákat öntöttek, csatlakozásoknak
aknákat alakítottak ki, a csőhálózatot tranzit-, helyi és integrálási csőhálózatba
strukturálták.
2017-ben befejezett munkálatok.
c. Földalatti adattovábbítási hálózatok csatornarendszerének kiépítése
a Burebista utcában
PE csöveket helyeztek a járdákba, betonból aknákat öntöttek,
csatlakozásoknak aknákat alakítottak ki, a csőhálózatot tranzit -, helyi- és
integrálási csőhálózatba strukturálták.
2017-ben befejezett munkálatok.
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d. Földalatti adattovábbítási hálózatok csatornarendszerének kiépítése a
Călăraşilor utcában.
PE csöveket helyeztek a járdákba, betonból aknákat öntöttek,
csatlakozásoknak aknákat alakítottak ki, a csőhálózatot tranzit -, helyi- és
integrálási csőhálózatba strukturálták.
Kivitelezés alatt álló munkálat.
VÉLEMÉNYEZÉS ÉPĺTKEZÉSI ENGEDÉLY BESZERZÉSE
CÉLJÁBÓL CSATLAKOZÁSI/BEFEKTETÉSI
MUNKÁLATOKRA VONATKOZÓAN
A 2017-es év folyamán 488 kérést oldottak meg Véleményezés
kibocsátására vonatkozóan, Építkezési Engedély elnyerése céljából, ezek
kibocsátásáért illetéket bevételeztek.
VI.

VII. A KÖZVILÁGĺTÁSI RENDSZERBEN, A KÖZÚTI ESEMÉNYEK
SORÁN KELETKEZETT KÁROK VISSZASZERZÉSE,
VALAMINT AZ ADATTOVÁBBĺTÁSI HÁLÓZATOK
CSATORNARENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROK
VISSZASZERZÉSE
2017-ben 6 kárfelértékelési dossziét állítottak össze közúti események során
megrongált/tönkretett közvilágítási oszlopokra vonatkozóan, az okozott károkat
teljes mértékben megtérítették az RCA biztosításokon keresztül.
VIII. KÉRÉSEK, PANASZOK ÉS PETÍCIÓK MEGOLDÁSA B.E.
SZINTJÉN
Az Energetikai Iroda szintjén a 2017-es évben a Tulajdonosi Társulásoktól,
fizikai személyektől beérkezett kérést/panaszt/petíciót (24 darab) oldottak meg,
ezek intervenciókat igényeltek, egyes közvilágítási meghibásodások orvoslására,
valamint kérték a közvilágítás egyes övezetekben történő kibővítését.
IX. ELEKTROMOS ENERGIA BESZERZÉSE MAROSVÁSÁRHELY
MUNICĺPIUM SZÁMÁRA, ÁRUTŐZSDÉN KERESZTÜL
Választható fogyasztói minőségben és mint Árutőzsdéhez társult tag
minőségben, Marosvásárhely municípium konkurrenciális áron vásárol elektromos
energiát az Árutőzsdéről.
Annak érdekében, hogy a versenytárgyalási procedúrák korrekt módon és
hatékonyan valósuljanak meg, a közbeszerzésekre vonatkozó 2016. május 19-i 89es számú Törvény értelmében, megkötöttek egy Árubróker-szolgáltatási
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szerződést, ennek megfelelően Marosvásárhely municípium 2017-ben piaci ár alatt
szerezte be az elektromos energiát.

FŐÉPÍTÉSZ IGAZGATÓSÁGA
VÁROSRENDEZÉSI, TARTÓS FEJLESZTÉSI ÉS
INFORMATIZÁLÁSI OSZTÁLY
A 2016-es év folyamán, a Főépítész Igazgatóság – a Városrendezési,
tartós fejlesztési és informatizálási osztály révén a következő lényeges
tevékenységeket folytatta:
Urbanisztika, Tartós Fejlesztés, Kataszter:
- kidolgozott és jóváhagyásra bocsátott a helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos
határozattervezetet a 2017-es adóévre vonatkozóan, a Főépítész Iroda
tevékenységével összhangban, valamint Marosvásárhely Városrendezési Tervének
és helyi szabályzatának meghosszabbítását irányozta elő;
- kiadtak, kibocsátottak és archiváltak 37 megvalósíthatósági véleményezést az
Övezeti Urbanisztikai terv összeállítása végett;
- kiadtak, kibocsátottak és archiváltak 154, a Terület- és Városrendezési műszaki
bizottsága által kibocsátott véleményezést;
- kiadott, kibocsátott és archivált 25 PUD/PUZ véleményezést (Főépítész
Igazgatósága);
- kiadtak és kibocsátottak 39 véleményezést az idényfüggő teraszok időszakos
Működési Engedélyeinek megszerzése céljából;
- a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 12 PUD-ot;
- a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 20 PUZ-ot;
- 6 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;
2150
(megoldott)
esetet
(iratot)
ellenőriztek
különféle
kérések/megkeresések/bejelentések/belső feljegyzések alkalmával;
- különböző tárgyú kérések/megkeresések/belső feljegyzések nyomán oldottak
meg problémákat a részleg személyzete által;
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- a részleg jogtanácsosa jogi vonalon kéréseket/észrevételeket oldott meg, valamint
törvényszéken képviselte azon eseteket, amely az irodát érintette, a
Városrendészeti és városfejlesztési bizottság tevékenysége kapcsán, a
környezetvédelem, a történelmi műemlékek és épületek kapcsán, Marosvásárhely
Helyi Tanácsa képviseletében, megszervezte és részt vett az utcamegnevezések
odaítélési bizottságának az ülésein;
Ellenőriztek 1601 kataszteri iratot, ezek közül megoldottak 1094 városrendezési
igazolást és meghosszabbították egyes városrendezési dokumentumok
érvényességi idejét;
- kibocsátottak az építmények felépítését/törlését igazoló bizonylatokat;
- együttműködtek a Közterület-rendezési Igazgatósággal (ADP) egyes ingatlanok
tulajdonjogának engedélyezésére és bejegyzésére Marosvásárhely municípium
javára;
- a Földalap és Mezőgazdasági Alap Osztálya, a Maros megyei Kataszteri Hivatal
(OPCI) – okiratok, válaszok a megkeresésekre, perindítások, a város tulajdonában
levő területek telekelése stb.;
- a Földalap és Mezőgazdasági Alap Osztálya, a Maros megyei Kataszteri Hivatal
– okiratok, válaszok a megkeresésekre, perindítások, a város tulajdonában levő
területek telekelése stb.;
- profilinformációk szolgáltatása a polgárok részére közvetlen módon, telefonon
vagy elektronikai úton (e-mailben);
-helyrajzi, kataszteri azonosítások az intézményből vagy máshonnan érkezett
igénylésekre;
-együttműködés a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztályával szakmai
témákban
(véleményezések,
városrendészeti
bizonyítványok,
építkezési/felszámolási engedélyek, jóváhagyott városrendészeti tanulmányok és
dokumentációk stb.), a már elindított projektek kapcsán;
-éves költségvetés-tervezetek összeállítása, a Főépítész Igazgatóságon keresztül
lebonyolított közbeszerzésekhez szükséges iratok összeállítása;
- együttműködés az OCPI-vel kataszteri és ingatlan-hirdetési vonalon;
-együttműködés a Környezetvédelmi Ügynökséggel, az Aquaserv Vállalattal,
egyes iratokért, legiszlációért, projektekért és dokumentációkért;
- részvétel a Municípiumi Helyi Tanács szakbizottságainak ülésein az összeállított
határozattervezetek jóváhagyásra bocsátás céljából;
- ellenőrzések végzése terepen különféle helyzetekben;
- kézi regiszterek fenntartása a kibocsátott véleményezések kapcsán (alkalmassági
véleményezés, Város – és Területrendezési szakbizottsági véleményezés, műszaki
véleményezés, jóváhagyott PUZ/PUD városrendészeti dokumentációk), valamint
nyilvános viták megszervezése, okiratok lezárása, besorolása;
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- alkalmassági véleményezések centralizálása, Város- és Területrendezési
szakbizottsági véleményezés, műszaki véleményezés, jóváhagyott PUZ/PUD
városrendészeti dokumentációk, honlap aktualizálása az adott témakörben;specifikus belső menedzselés- ellenőrzési tevékenység: az osztály specifikus
operációs tevékenységének felülvizsgálata, önértékelési kérdőívek stb.;
- GIS – újrapozícionálták a municípium egyes utcáihoz tartozó postai számokat;
- adatok aktualizálása a GIS m2-ben: telekelt utcatestek betöltése (a programba); új
és régi postai számok (címek) bevezetése, egyeztetése az ingatlan azonosítási
adataival
-a betáblázott utcáknak megfelelő telekkönyvek betűrendes elrendezése, illetve a
betáblázott utcák dossziéjainak betűrendes elrendezése;
- városrendészeti dokumentációk archiválása HCL (PUZ/PUD) által, valamint ezek
tervrajzokon való feltüntetése;
- a jóváhagyott PUZ/PUD-tervre vonatkozó HTH időnkénti elküldése a Maros
Megyei Tanácsnak (valamint kivonat a PUZ-ról digitális formátumban);
- a harmadik fél rendelkezésére bocsátották a jóváhagyott városrendészeti tervet
igény szerint konzultálásra/sokszorosításra és egyéb információk biztosítása
mellett.
PROJEKTEK:

1. Marosvásárhely megyei jogú város általános városrendezési tervének
(PUG) időszerűsítése
• A helyi városrendezési szabályzat részleges elemzése;
• Adatgyűjtés a tiszteletben tartandó legiszlációra vonatkozóan, más országokból
származó praktikák, a PUG kidolgozásánál figyelembe vett különböző
aspektusokra vonatkozóan.
• A kommunikáció biztosítása a Polgármesteri Hivatal, az Általános
Városrendezési Terv (PUG) kidolgozója, a véleményezési intézmények és más
a PUG kidolgozásában részt vállaló intézmények között, a PUG kivitelezéséhez
és véleményezéséhez szükséges dokumentumok kidolgozása illetve
információk elnyerésének céljából;
• A szükséges intézkedések meghozatala alapok elnyerésére a Fejlesztésügyi
Minisztériumtól, a PUG számlájának kifizetésére.
2.

Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) - A Marosvásárhelyi Sürgősségi
Kórház övezetének - Dózsa György utca övezete – Hősök parkja
fejlesztése
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A dokumentáció kidolgozási szolgálatának beszerzési procedúrájához
szükséges dokumentáció előkészítése: igénybejelentés, tervezési téma,
feladatfüzet, belső jegyzékek, Megalapozási Jegyzék.
3.
Belvedere Övezeti Városrendezési Terve (PUZ)
• A PUZ kidolgozási szolgálatának beszerzési procedúrájához szükséges egyes
iratok előkészítése: Tervezési téma és feladatfüzet - draftok.
4. Marosvásárhely Helyi Fejlesztési Stratégiája
• Adatgyűjtés Marosvásárhely marginalizált övezetit illetően: várostörténeti
könyvek áttekintése, tárgyalások a hátrányos helyzetű közösségek
képviselőivel;
• Megkérdezés vagyoni, építészeti-kulturális, földrajzi sajátosságok, a
marginalizált övezetek természetes vagyona tematikában;
• Együttműködés az Osztályon belüli kollegákkal, a SDL övezet bemutatási
metszetének kidolgozásánál illetve a marginalizált övezetek kiemelésénél;
5.
Marosvásárhely Tartós Városi Mobilitási Terve és PMUD melléklet
● Tanácsadás a javasolt megoldásokat illetően;
• A jó tervezéshez szükséges különböző információk gyűjtése és kidolgozóhoz
történő továbbítása;
• Tanácsadás a projektlistát illetően;
• Közvetítés a nemkormányzati szervezetek által létrehozott munkacsoport és a
Polgármesteri Hivatal, kidolgozó között, és ezek javaslatainak kidolgozóhoz
történő továbbítása;
6.
Marosvásárhely Integrált Városfejlesztési Terve
● A megfelelő intézkedések meghozatala alapok lehívására a Fejlesztésügyi
Minisztériumtól, a PUG számla kiegyenlítésére
● Hozzájárulás a stratégiának megfelelő projektlapok egy részéhez
● Tanácsadás egyes stratégiafejezeteket illetően
● Együttműködés a Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztállyal egyes
aspektusok tisztázása céljából, a megfelelő Környezeti Jelentést illetően.
EGYEBEK
• Tájékozódás a Főépítész Igazgatóság felelősségét illetően, hogy kidolgozza
„Az építkezési kategóriák és funkcionális övezetek tervét”, tárgyalások a
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Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségével és a Sürgősségi Esetekért Felelős
Osztállyal.
• Javaslatok egy a marosvásárhelyi művészeti iskola keretén belüli kampuszra:
kampuszmodellek a világ különböző művészeti intézményeiből.
• Különböző átiratok/belső jegyzékek előkészítése és továbbítása, válaszként az
egyes intézmények, a Polgármesteri Hivatal osztályai és magánszemélyek
igényléseire.
• Javaslatok továbbítása a Sürgősségi Esetekért Felelős Önkéntes Szolgálatnak, a
Védelmi Terv elemzését illetően, földrengések és/vagy földcsuszamlások
előidézte egyes sürgősségi esetek esetén.
INFORMATIKAI ÁGAZAT
Számítógép-hálózat karbantartása
2017-ban folytatták a meglévő számítógép-hálózat karbantartását.
Ezeken a rendszereken az alábbi műveleteket végezték el:
- a rendszerek jó működéséhez szükséges operációs rendszerek, office szoftok,
antivírusok és programok installálása és időszerűsítése, rendszerek konfigurálása
és ezek fizikai felszerelése azon irodákba, ahol használják őket;
- operációs rendszerek installálása és újrainstallálása az előző években vásárolt és
károsodott rendszerek esetében;
- a műszaki meghibásodások megállapítása és a javítások felügyelete a felelős
cégek által;
- nyomtatók installálása és újrainstallálása a számítógépes rendszerek esetén;
installálás, hálózati konfigurálás, switchek és ruterek felszerelése,
hálózatbővítés, a számítógépes rendszer helyváltoztatása kapcsán;
Vírustalanítást és javítást eszközöltek egy sor operációs rendszeren.
Weboldalak gondozása
- Folytattuk Marosvásárhely Megyei Jogú Város weboldalának gondozását új
információkkal,
közleményekkel,
hirdetésekkel,
publikációkkal,
sajtóközleményekkel, közvitákkal, a helyi tanácsosok tevékenységével,
vagyonbevallások közzétételével, nyilatkozatokkal úgy a helyi tanácsosok, mint a
köztisztviselők bemutatásával, továbbá a városrendészeti dokumentációkra
vonatkozó közérdekű információkkal. Az információs felületet folyamatosan
javították, új, interaktívabb felülettel, román, magyar és angol nyelvű
információkkal.
Ezeket új modulokkal és részekkel gazdagítottuk:
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Előadások, művészeti megnyilvánulások – a weboldalon levő hirdetők
állandó aktualizálásával
Az intézményhez tartozó igazgatóságok és részlegeknél használatos okiratok
és típusnyomtatványok újraaktualizálása
- Marosvásárhely Municípium Integrált Városfejlesztési Stratégiája a 20162023 közötti időszakra
- Zöld Út a Tartós Városfejlesztéshez
- Marosvásárhely Municípium Tartós Energiájáért Akcióterve a 2013-2020
közötti időszakra
- A házasságok online rendszerben történő programálása
- Az Átláthatóság almenü bevezetése a város honlapján, amelyen közzéteszik a
Marosvásárhely Municípium által, és az olyan kereskedelmi társaságok által
megkötött szerződéseket, a kifizetéseket, versenytárgyalásokat, a költségvetést, a
negyedévi pénzügyi helyzeteket, a befektetési listákat, a bérbeadásokat, ahol a
Helyi Tanács főrészvényes.
Ebben a formában valósult meg az integráció más applikációkkal az intézményen
belül, megkönnyítvén a polgárok hozzáférését a közérdekű információkhoz,
valamint az online rendszerekben.
Internet-szerverek
A szervereket (internet, e-mail, web) folyamatosan karbantartották
(felhasználók, e-mail címek, ezek konfigurációja a rendszerekben).
Ezen szerverek karbantartása, felügyelete és konfigurálása céljából kötöttek
szerződést a Netsoft kft partnercéggel.
Adatbázisok – időszakos mentések
Az összes adatbázis esetén időszakos mentéseket eszközöltek mágneses
adathordozókra, merevlemezre vagy back-up szerverekre, a hálózat
konfigurációjától függően. Időszakosan ellenőrizték a back-up szerver működését,
a back-up procedúrák szigorúbb ellenőrzése végett, bekapcsolván a külső
osztályokat is ezen eljárásokba.
Szoftok karbantartása – európai projektek
Folytatódott az intézmény keretén belüli, külföldi finanszírozású projektek
implementációja és javítása:
„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
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aktualizálásban, valamint új jelentések elkészítésében (belépési/ kilépési
nyomtatványban) állt.
- „A közszolgáltatások idejének, hatékonyságának javítása urbanisztikai
területábrázoló megoldásokkal – Marosvásárhely – GIS. Felújították az
utcanevekre és a postai címekre, kódszámokra és fiskális övezetekre vonatkozó
információkat.
- „Marosvásárhely Megyei Jogú Város elektronikai úton történő közszolgáltatási
hatékonyságának javítása és fejlesztése” – TIC. E program kezelése a
felhasználók felügyeletével, másrészt pedig a legiszlációs módosítások figyelembe
vételével történt (a szolgáltató cég által). Újrainstalláltak két szervert, amely e
projekt megvalósítását segítette, és főjavítást eszközöltek a szerver-csoport hűtési
rendszerénél.
„MAROSVÁSÁRHELY – EURÓPAI DIGITÁLIS VÁROS”
Karbantartási és segítségnyújtási szerződést kötöttek a felhasználókkal
bizonyos applikációk esetében, amelyeket az év folyamán megjelent legiszlációs
módosítások alapján aktualizálnak.
Más alkalmazások gondozása
Az év során karbantartott és aktualizált applikációk
- Lex Expert legiszlációs program
- A beruházások kezelése
- Számlakezelés
- Lakások adminisztrációja
Fizetési utalványok kezelése
Csekkek kezelése
Belépőjegyek és üzemanyagköltség kezelése
A Szociális Osztály által diákoknak, egyetemistáknak, időskorúaknak
kiállított utazási bérletek programjának kezelése.
Partnercégek
A partnercégekkel való együttműködés a számítógép-hálózat karbantartása,
fejlesztése és védelme érdekében jó feltételek mellett folyt, és nem voltak az
informatikai rendszer működését veszélyeztető események.
Más tevékenységek
Az intézmény személyzetének állandó műszaki támogatást és segítséget
nyújtottak a számítógép-használat, valamint a programok használata terén.
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Antivírus-programokat (licenceket) szereztek be egy újabb naptári évre a
munkaegységek, szerverek és e-mail címek védelme érdekében.
Együttműködtek a Javadalmazási- és humánerőforrás Osztállyal, amelynek
során munkaigazolványokat bocsátottak ki az intézmény alkalmazottai számára,
továbbá műszaki segítséget nyújtottak nagy volumenű jelentések listázása
megvalósításában.
A Szociális Gondozási Osztály számára 172 mozgássérülteknek szánt
parkolási igazolványt készíttek.
Az intézmény szervezte különböző események alkalmával készítettek egy
sor plakátot, utcai bennert, diplomát, grafikai munkát, belépő kártyát.
Elkezdődött a számítástechnika és ezek tartozékainak beszerzése a
műszakilag elavult számítógépek cseréje céljából.
Tevékenységet folytattak a VPN kapcsolatok kiterjesztésére vonatkozóan,
melyeken keresztül az alárendelt egységek hozzáférhetnek a belső hálózathoz, és
használhassák a hálózat által nyújtott össszes programot.
Akták / iratok az iktatóban
Összeállított/elosztott/megoldott akták/okiratok száma (az iktató révén): 240
2018-ban lebonyolítandó projektek:
Karbantartási szolgáltatások beszerzése a projektek, szerverek és
alkalmazott szoftok időszerűsítésére és karbantartására.
Számítógépkellékek beszerzése (számítógépek, nyomtatók, szoftok) a létező
számítógéppark feljavítása céljából.
Az intézmény weboldalának új, biztonságosabb és feljavított platformra való
átvitele.
TÁRSADALMI-KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 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.
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➢ 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
2017-es évre
- A költségvetési adósság nyilvántartásával, begyűjtésével, visszaszerzésével
megbízott osztályok támogatása a ki nem fizetett adósságok operatív
behajtásában, a kibocsátott éves működési engedélyeket/véleményezéseket
illetően
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.
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➢ Az osztály által kezdeményezett határozattervezetek összeállítása,
valamint ezek gyakorlatba ültetésének felügyelése.
A. Véleményezési/engedélyezési tevékenységek
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,
illetve taxisengedélyek (ellenőrzés és tisztázás az IMPOTAX
programmal, láttamozás), 3672 igénylés esetében;
- Új véleményezések/működési engedélyek kibocsátása.
Megoldottak 1732 igénylést, véleményezések/működési engedélyek
kibocsátására, kiegészítésére, módosítására és visszavonására vonatkozóan,
valamint szállítási/taxi engedély kibocsátására/visszavonására és módosítására
vonatkozóan.
2. A láttamozási/engedélyezési gazdasági szereplők kéréseiben szereplő adatok
feldolgozása az informatizált programokkal.
Referátumok
és
utasítás-tervezetek
összeállítása
a
működési
engedélyek/véleményezések kibocsátására, kiegészítésére és visszavonására
vonatkozóan:
a) Működési engedélyek/véleményezések kereskedelmi és szolgáltató
egységek részére - 98 polgármesteri rendeletnek megfelelően
Kibocsátások
Kiegészítések
Módosítások
Visszavonások
Másodpéldány

388
43
76
420
9

b) Működési engedélyek közélelmezési
polgármesteri rendeletnek megfelelően
Kibocsátások
Kiegészítések

egységek

részére,

62

98
1
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Módosítások
Visszavonások
Másodpéldány

17
59
-

c) Működési engedélyek/véleményezések kiárusítási központok
(piacok) részére, 30 polgármesteri rendeletnek megfelelően.
Kibocsátások
Kiegészítések
Módosítások
Visszavonások
Másodpéldány

40
2
1
38
-

Véleményezések/engedélyek száma 2017. dec. 31-én: 4.670
d) A kérések feldolgozása az Időszakos teraszok ideiglenes működési
engedélyek kibocsátása kapcsán
Kibocsátások

112

e) A promóciós kereskedelemmel foglalkozók (saját egységeik előtt,
mozgó árusok, időszakos megnyilvánulások), ideiglenes működési
engedélyeinek/véleményezéseinek kibocsátása érdekében benyújtott
kérések feldolgozása
Kibocsátások

405

f) Taxis rendszerben folytatott személyszállítási tevékenységeket
folytató természetes és jogi személyek (működtetők) részére
kibocsátott engedélyek:
Taxisengedélyek – természetes
személyek
Taxisengedélyek – jogi személyek
ÖSSZES Engedély

649
50

31.12.2017
Referátumok és utasítások a taxis/szállítási engedélyek kibocsátására,
visszavonására és a bejegyzésekre vonatkozóan, 69 polgármesteri utasításnak
megfelelően:
- taxis/szállítási engedélyek visszavonása és kibocsátása: 71 igénylés;
- - taxis engedélyek módosítása: 141 igénylés;
Véleményezés/
engedély típusa

0
Működési
láttamozás
eladási
egységeknek
Engedélyek
közélelmezési
tevékenységekhez
Működési
láttamozás
kiárusítási
központoknak
ÖSSZESEN
Taxis
engedélyek
természetes és
fizikai
személyeknek
ÖSSZES
láttamozás/
engedély

VÉLEMÉNYEZÉSEK/ENGEDÉLYEK
Láttamozások/ Kibo- Vissza- Visszaengedélyek
csátások vonások vonások a
száma
Láttamozási
2017. január 1díj be nem
ig
fizetése / a
láttamozás
átvételének
elmulasztása
1
2
3
4
3793
388
252
168

Láttamozások
2017.
dec.31-ig
(1+2-3-4)

5
3761

466

98

59

-

505

402

40

17

21

404

4661

526

328

189

4670

649

-

-

-

649

5310

526

328

189

5319
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Ideiglenes
engedély teraszok
esetén
Ideiglenes
láttamozás

-

112

-

-

112

-

405

-

-

405

3. A polgármesteri utasítások feldolgozása az osztály informatizált
adatbázisában, illetve az IMPOTAX programmal;
4. A Könyvelőségi Osztálytól átvett számlakivonatok feldolgozása az
informatikai program segítségével (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, 2016. dec. 31-ig
(a 2017. jan. 16-i/85-ös számú és 2017. jan. 16-i/103-as számú
polgármesteri rendelkezések);
6. Értesítések
küldése
azon
gazdasági
szereplőknek,
akiknek
érvénytelenítették működési engedélyét/véleményezését a 2016-os évi
illeték ki nem fizetése végett;
7. A Polgármesteri Utasítás elküldése a Helyi Rendőrség Igazgatóságának,
amelyben működési engedélyeket/ véleményezéseket érvénytelenítettek a
2016-os véleményezési illeték be nem fizetése miatt.
8. Taxis engedélyek kibocsátása természetes és jogi személyek számára,
akik szállítási (taxis) tevékenységet folytatnak.
9. Kérések átvétele és feldolgozása, valamint Ideiglenes működési
engedélyek kibocsátása időleges teraszok esetén: 112 engedély;
10.Kérések átvétele és feldolgozása, valamint Ideiglenes működési
engedélyek kibocsátása mozgó árusok számára: 108 véleményezés;
11. Kérések átvétele és feldolgozása, valamint véleményezések kibocsátása
ideiglenes jelleggel alkalmi rendezvényekre: A Márciuska Ünnepe 2017 febr. 28 - márc. 8 között, Virágkiállítás – 2017. okt. 28 –nov. 5
között:, Marosvásárhelyi Napok –XXI. alkalommal – 2017. május 2228. között; Marosvásárhelyi Forgatag, Őszi Szimfóniák – 2017. okt. 58. között, ,,Karácsonyi Vásár” - 2017. dec. 6-31. között - összesen:
297 szakvélemény.
Alkalmi események alkalmával és mozgó árusoknak kiadott szakvélemények –
összesen: 405
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12. Referátok összeállítása a Szakbizottságnak jóváhagyásra bemutatva,
és előzetes kedvező véleményezés, versenytárgyalásra való kihirdetésre, egyes, a
Lokatív Rt. ügykezelésében lévő rendelkezésre álló helyiségek bérbeadása
céljából;
13. Referátok összeállítása, a Szakbizottságnak jóváhagyásra bemutatva, a
Locativ Rt.-től bérelt helyiségek tevékenységi profiljai módosítási/kiegészítési
kéréseinek megoldására.
B. Más osztályokkal közösen végrehajtott tevékenységek, az alkalmi
rendezvények megszervezésére
,,A Márciuska Ünnepe” 2017. febr. 28–márc. 8. között, a Közterületkezelő Igazgatósággal együttműködésben kidolgozták a rendezvény megszervezési
módszertanát, az alábbiakra vonatkozóan: a kérések bejegyzési ideje, a központban
és lakónegyedben elhelyezendő létesítmények száma, ideiglenes szakvélemények
kibocsátása, a licitált helyeknek megfelelően;
- A XXI. Marosvásárhelyi Napok keretében megszervezett
Mesterségek vására, 2017. május 25-28. között: a kézművesek, a
hagyományos termékek előállítói, valamint a virágtermelők meghívása
(80 résztvevő), a szervezési gondok megoldása a központban található
helyek kijelölésére, a kiállítási standok elhelyezése és felszerelése, az
ellátási módozat meghatározása, megfelelő logisztika biztosítása stb.;
,,Őszi Szimfóniák” 2017. okt. 5-8. között: kézművesmesterek
meghívása, a hagyományos termelők (mesterek) és bortermelők meghívása (100
résztvevő), az illető „telephelyek” meghatározása, a szükséges logisztika
biztosítása, (sátrak és házikók felszerelése a termékek kiállítására stb.), az ellátási
módozat meghatározása stb.;
„Virágkiállítás” 2017. okt. 28–nov. 5. között: a virágtermelők
meghívása (66 résztvevő), a helyek kijelölése, az ellátási módozat meghatározása,
a megfelelő logisztika biztosítása;
,,Karácsonyi Vásár” 2017. dec. 6-31. között: a helyek kijelölése a
Rózsák terén és a Színház téren (18 résztvevő), a megfelelő logisztika biztosítása
(házikók felszerelése, Télapó Házikójának felszerelése és feldíszítése stb.);
C. Legiszlációs kezdeményezések
Határozattervezet kezdeményezése és életbe ültetése
illetékek összegének jóváhagyása (működési véleményezések
engedélyek kibocsátása, kiegészítése és módosítása
tevékenységek kapcsán, illetve közélelmezési egységek

– egyes adók és
valamint működési
egyes gazdasági
számára, továbbá
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személyszállítási tevékenység (taxizás) esetére a 2017-os évben (108/2017-es
HTH);
D. A részleg további tevékenységei
1. A havi és negyedévi tevékenységre vonatkozó jelentések
összeállítása;
2. A tömeges megnyilvánulásokat jóváhagyó bizottság ülésein való
részvétel;
3. A kereskedelmi bizottság titkársága tevékenységének biztosítása –
jegyzőkönyv összeállítása, a bizottsági tagok észrevételeinek
feljegyzései;
4. Az informatikai programok adminisztrátoraival való együttműködés az
adatbázis időszerűsítése céljából;
5. A kiosztott levelezés bejegyzése, problémák megoldása, letöltés (a
kérdések összeállítása, elküldése, hiányos iratcsomók, belső
feljegyzések stb.)

KULTURÁLIS, SPORT- ÉS IFJÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK
IGAZGATÓSÁGA
1. Művelődés
A Kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek osztálya a következő főbb
tevékenységek szervezésében és lebonyolításában vállalt szerepet:
- A Január 24-e napja alkalmából a Nemzeti Színházban ünnepi előadást
tartottak, amelyet a Színház téren az Egyesülés hórája követett;
- Március elseje és a Nők Napja alkalmával szervezett ünnepségek a
Sportcsarnokban, Andra, Vastag Csaba és Faydee részvételével. A
különleges esemény nagy nézettségnek örvendett, a csarnok zsúfolásig
megtelt;
- április 9–17.: a húsvéti ünnepekkel kapcsolatos események az ortodox
templomokban a Meggyesfalvi, Tudor, Egyesülés negyedekben, a központi
Kis Katedrálisban, a Tudor negyedbeli Görög katolikus templomban és a
Vártemplomban;
- április 30–május 1.: a Maros Sport- és Szabadidőközpont nyári szezonjának
megnyitása. Április 30-án elektronikus zeneshow az ifjúság számára, majd
május elsején Aurel Tămaş és Delhusa Gjon-koncertet tartottak;
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- 2017. május 22–28.: XXII. Marosvásárhelyi Napok, amely keretében
különféle zenei rendezvények, folklórműsorok, Marosvásárhely Szépe
verseny is zajlott. Az események nagyszámú közönség részvételével
zajlottak. A Mihai Eminescu Kulturális Központban megszervezték az 50.
házassági évfordulójukat ünneplő párokat, a Ligetben és a Mihai Eminescu
Kulturális Központban előadások zajlottak. Alternatív programok a város
különböző pontjain zajlottak. Első alkalommal a Ligetben és a Maros-híd
alatt három színpadot állítottak fel, ahol különböző koncerteket tartottak;
- május 29–31.: gyerekműsorok a Showlandia, a Zurli és az Alma együttesek
részvételével Marosvásárhely lakónegyedeiben;
- június 16–18. között Maris Fest Fesztivál a Chatedra Domini Egyesülettel
együttműködve;
- június 22–25.: a Togheter on Top Egyesülettel közösen szervezték meg a
Virginia Zeani Fesztivált;
- a nyár folyamán, június–július–augusztus hónapokban különböző
eseményeket szerveztek a Maros Sport- és Szabadidőközpontban, amelynek
célja minél nagyobb hallgatóság vonzása. Megemlítjük: DJ Shiver és Puya;
- augusztus 25-én szervezték meg a Gasca Zurli előadást, az Állatkert napja
alkalmából;
- szeptember 6–8.: első alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen a
Rockfesztivált, Románia legjobb rockcsapatainak részvételével;
- szeptember 15–19.: City Food Karaván Marosvásárhelyen, amikor a Várban
számos termelő állította ki termékeit;
- október 6–8.: Őszi szimfóniák – Kézművesek Vására és Borfesztivál. A
Ligetben elhelyezett színpadon folklórműsorok és könnyűzene-koncertek
zajlottak, de más kulturális eseményeket is szerveztek (szimfonikus
koncertek): a Várban rendkívüli Tosca előadás;
- December 1.: Románia nemzeti ünnepén gálaműsort tartottak a Győzelem
téren, professzionista és amatőr folklóregyüttesek, valamint híres szólisták
fellépésével;
- a téli ünnepek kapcsán rendezvényeket szerveztek a Rózsák terén, ahol a
város ünnepi díszkivilágítását is átadták. A Ligetben megnyitották a
korcsolyapályát. Szintén decemberben karácsonyi koncertet rendeztek a
marosvásárhelyi egyházi felekezetek kórusainak, amely a Színház téren
zajlott le;
- 2017–2018 szilveszterét a 20. alkalommal rendezték meg a Győzelem téren,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala előadások szervezésével, 3D
vetítéssel és tűzijátékkal járult hozzá az ünnephez.
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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. VALLÁSI FELEKEZETEK
Akárcsak az előző években, 2017-ben is támogattuk a templomépítési és javítási munkálatokat.
A Marosvásárhelyi Napok és a Téli Ünnepek alkalmával együttműködtünk a
különböző felekezetek képviselőivel.
Támogatást nyújtottunk a reformáció 500. évfordulója alkalmából a
marosvásárhelyi református egyházak által szervezett eseményekben.
3. SPORT
A különféle sporttevékenységek a 2017-es évben pénzügyi és logisztikai
támogatást kaptak.
A sportot lényegében három szinten támogatták:
1. teljesítménysport;
2. iskolás sport;
3. tömegsport.
Versenytárgyalást írtunk ki a teljesítménysportok, az iskolás sport, valamint a
tömegsport támogatására. Ezek közül megemlítjük a következőket:
- Ringbox S.K.– ökölvívás, Electromureş S.K. – női teke, Dragon Do S.K.keleti harcművészetek, B.C. Sirius gyerek és junior kosárlabda,
teljesítménysport;
- a Szász Albert Sportlíceum, az Iskolás Sport Klub – iskolás sport;
- S. Olympikus, Klarisz Euro Hilfe S.E., Procardia Alapítvány – tömegsport
Ezen kívül, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szerepet vállal a
Marosvásárhelyen zajló különleges sportesemények megszervezésében.
Sportklubokkal együttműködve különféle sporttevékenységeket szerveztek,
amelyek közül megemlíthetjük a következőket:
- a Marosvásárhelyi Napok sporttevékenységeinek megszervezése (19 torna,
verseny, bemutató)
- Tavasz-kupa megszervezése - ökölvívás;
- sportolimpia szervezése az óvodások részére
- Maros félmaraton szervezése az Európa-nap alkalmával
- nyári sporttábor megszervezése
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- Harmónia Serlege megszervezése - labdarúgás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Kulturális-, Ifjúsági- és
Sporttevékenységek Osztálya révén koordinálja a Víkendtelepi minifutball
tevékenységeket, 3 bajnokságban: Old Boys-40 (szombat), Old Boys-35 és a 7+1es bajnokságot (vasárnap), amelyen hetente hozzávetőleg 600 személy vesz részt.
Kulturális, sport-, ifjúsági tevékenységek és lakásügyi osztály
A lakásokra vonatkozóan:
I. A lakásügyi bizottság keretében kifejtett tevékenység:
- Az időszakosan tartott gyűlések keretében elemezték a lakásproblémákra
vonatkozó kéréseket, illetve válaszokat adtak (a kérések elfogadása/elutasítása,
más osztályok felé való átirányítása), amelyek révén az alábbiakat hagyták jóvá:
- helyiségek kiutalása a meglévő lakásalapból:
- vásárolt lakások (Benţa) : 10
- szociális lakások:
12
- lakások nyugdíjasokban:
8
- lakások fiataloknak - ANL: 34
- szolgálati lakások:
1
Össz: 65 kiutalt lakás.
-újraszállásolás: 8 eset
- lakáscsere: 11 eset
- Ez irányban kidolgoztak:
- polgármesteri rendeletet: 7
- határozattervezetet és indoklást: 3
II. A város lakásalapjából lakások igénylésére vonatkozó adatbázis kezelése:
- Elkészítették az alábbi névjegyzékeket: szociális lakásigénylők (308 kérés),
állami lakásalap (27 kérés), nyugdíjasok (19 kérés);
- Elkészítették az egykori tulajdonosaikban visszaszolgáltatott lakásokból
kiköltöztetett igénylők névjegyzékét, figyelembe véve, hogy letelt az 5 év az
ingatlan visszaszolgáltatásától (19 kérés)
- Nyilvántartották a Pandúrok ú. 44–46. sz. alatti lakások bérlőinek
támogatásigénylésére vonatkozó kéréseit.
III. Különfélék:
- különböző jelentéseket, tájékoztatásokat, álláspontokat dolgoztak ki, az egyes,
lokatív és az igazgatóság feladatkörét megillető problémák megoldására
vonatkozóan.
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- Ellenőrizték valamennyi ANL-s bérlő bérleti szerződésének törvényességét
- biztosították a közönséggel való kapcsolattartást, tájékoztatást nyújtottak a
lakásokkal kapcsolatosan.
- a levelezések rendezése, az anyagok levéltári elhelyezésre való előkészítése.
- Válaszokat szerkesztettek a kérésekre, panaszokra stb.
A 2018-as évre elővetített tevékenységek
A 2018-as évre a következő tevékenységeket vetítjük elő:
- Referátumok készítése a lakásügyi bizottság számára, valamint rendeletek
kidolgozása, amelyből kitűnik a bizottság tevékenysége;
- Határozattervezetek kidolgozása;
- A pontszámok kiszámítása a benyújtott lakásdossziék esetében (okt. – dec.);
- A lakásügyi kérdéskörhöz tartozó dokumentumok szerkesztése;
- Kapcsolattartás a lakásigénylőkkel;
- Az osztály tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok előkészítése és
archiválása;
- A Băneasa utca 8. szám alatti bérlők átszállásolása
A nem lakás rendeltetésű helyiségekre vonatkozóan:
I. A nem lakás rendeltetésű helyiségeket kiutaló szakbizottság tevékenysége:
- a nem lakás rendeltetésű helyiségekkel foglalkozó bizottság havi ülésein a
következőkről tárgyaltak:
1. bérleti szerződések meghosszabbítása: 30
2. helyiségek kiutalása: 4
3. helyiségek igénylése: 7
4. egyebek: 9
kidolgozott:
- határozattervezetek és indoklások: 3
II. A nem lakás rendeltetésű helyiségek hatékony kezelése:
- ellenőrizték az 56 nem lakás rendeltetésű helyiség használati és karbantartási
módozatát, az alábbiak:
a) nemkormányzati szervezetek és politikai pártok - 49
b) költségvetési intézmények: -3
c) a 341/2004. sz. törvény kedvezményezettjei:- 1
d) kereskedelmi társaságok: -3
- megtettük a szükséges lépéseket olyan döntések meghozatalára, amelynek
célja a nem lakás rendeltetésű helyiségek hatékonyabb használata;
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– megtettük a szükséges intézkedéseket az egyesületek/alapítványok
átköltöztetésére;
– megtettük a szükséges intézkedéseket olyan helyiségek azonosítására,
amellyel megoldható a városi közszolgálatok lakásügyi helyzete, valamint a
dokumentumok archiválása.
III: Perek: Az intézményt 15 perben képviseltük. A bírósági szervek elé terjesztett
ügyekért adminisztratív munkát végeztünk, amint következik:
- a bizonyítékok felértékelése és a stratégia előkészítése a dosszié alátámasztására
- a szükséges iratok összeállítása és tárgyalási határidőre való bemutatása,
kiegészítésekkel és új bizonyítékokkal (észlelések, ülésjegyzékek, írott konklúziók
stb.)
IV. Adatbázis időszerűsítése
Időszerűsítették és jóváhagyták a nem lakás rendeltetésű helyiségeket igénylők
névsorát, a 2017-es évre, a következőképpen::
- nemkormányzati szervezetek – 4 kérelmező
- politikai pártok – 2 kérelmező
- közintézmények – 1 kérelmező
- átvettük a dossziékat a nem lakás rendeltetésű helyiségeket igénylők
névsorának időszerűsítése érdekében.
V. Egyebek
– 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;
- 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.
A 2018-as évre elővetített tevékenységek
A 2018-as évre a következő tevékenységeket vetítjük elő:
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- 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 bemutatott jelentéseken keresztül;
- az anyagok előkészítése a Helyi Tanácsnak;
- a kérvények, észlelések, petíciók, valamint a tevékenységi körhöz
kapcsolódó más iratok műszaki szerkesztése;
- a jogi tanácsadás biztosítása az igazgatóság szintjén.
ISKOLAIGAZGATÓSÁG
1. 2017-ben befejezett és/vagy folyamatban levő munkálatok, beruházások és
megkötött szerződések:
– Az Alexandru Ioan Cuza Gimnázium felújítása, korszerűsítése és kibővítése
Költségvetés: 1.380.023,05 + HÉA;
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– Kerítések javítása (Transilvania Kereskedelmi Líceum, Napsugár óvoda, Traian
Săvulescu Mezőgazdasági Líceum, Művészeti Líceum)
Költségvetés: 100.046,58 lei +HÉA
– inox szökőkutak vásárlása, érték: 12.416,15 lei +HÉA.
–

•

Vízszigetelési munkálatok: 2017. augusztus 25-i 119-es sz. szerződés
- Folyamatban levő szerződés
- A munkálatok kivitelezése 2017. augusztus 28-án kezdődött, kivitelezés
határideje: 2018. április 28.
- A következő tanintézeteknél végezték el a munkálatokat: Iskolás Sportklub,
Szász Adalbert Sportlíceum, Gheorghe Marinescu Elméleti Líceum, Ion
Vlasiu Technológiai Líceum, Elektromaros Technológiai Líceum, Dr.
Bernády György Gimnázium, Romulus Guga Gimnázium, Tudor
Vladimirescu Gimnázium.
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•
Javítási munkálatok, sporttermek felszerelése – 2017. szeptember 12-i
130-as sz. szerződés
- Folyamatban levő szerződés
- A következő tanintézeteknél végezték el a munkálatokat: Dr. Bernády
György Gimnázium, Nicolae Bălcescu Gimnázium – C épületszárny, Traian
Săvulescu Mezőgazdasági Líceum.
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•
Beszerzési munkálatok, Tarkett elhelyezése a folyosókon - 2017. október
12-i 169-es sz. szerződés
- Folyamatban levő szerződés
- A következő tanintézeteknél végezték el a munkálatokat: Dacia Gimnázium
– B épületszárny, George Coşbuc Gimnázium.
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•
Folyosókon lambéria leszerelési, felszerelési munkálatai - 2017.
december 4-i 229-es sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
Riasztórendszerek és térfigyelő kamerák vásárlása, felszerelése
tanintézeteknél - 2017. szeptember 19-i 141-es sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
- A következő tanintézeteknél végezték el a munkálatokat:, 6-os számú óvoda,
Szász Adalbert Sportlíceum, Al. I. Cuza Gimnázium - A épületszárny

•

Javítási munkálatok – 2017. szeptember 26-i 148-as sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
- A következő tanintézeteknél végezték el a munkálatokat: Avram Iancu
Technológiai Líceum – kivitelezés alatt, Al. Papiu Ilarian Nemzeti
Kollégium, Szász Adalbert Sportlíceum - kivitelezés alatt, Nicolae Bălcescu
Gimnázium – C épületszárny, kivitelezés alatt
•
Sürgős javítási munkálatok – 2017. szeptember 21-i 147-es sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
- A következő tanintézeteknél végezték el a munkálatokat: 12-es számú
óvoda, Európa Gimnázium, George Coşbuc Gimnázium, Elektromaros
Technológiai Líceum, Romulus Guga Gimnázium
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•
Gyűjtőtartály tűzoltópalackoknak az Al. Papiu Ilarian Nemzeti
Kollégium részére – 2017. december 6-i 235-ös sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
Gyűjtőtartály tűzoltópalackoknak a Művészeti Líceum részére – 2017.
december 6-i 233-as sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
Fémszerkezeti munkálatok (korlátok, létra stb.) – 2017. november 23-i
219-es sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
Különböző munkálatok az Al. I. Cuza Gimnáziumnál – 2017. augusztus
9-i 113-as sz. szerződés
- Következik az átvétel
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•
Szász Adalbert sportbázis felújítása - 2017. október 16-i 173-as sz.
szerződés
- Véglegesített szerződés
•
Napelemek karbantartása - 2017. december 14-i 244-es sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
Hőközpontok karbantartása - 2017. november 6-i 210-es sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
Friedrich Schiller sportterem - 2017. szeptember 5-i 125-ös sz. szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
Gázhálózatok javítási munkálatai - 2017. november 2-i 202-es sz.
szerződés
-Folyamatban levő szerződés
•
DALI - Dacia Gimnázium felújítása - 2017. december 11-i 239-es sz.
szerződés
-Folyamatban levő szerződés
1.
Az Iskolaigazgatóság által 2017-ben előterjesztett és a Marosvásárhelyi
Tanács által jóváhagyott határozattervezetek:
- 2017. január 13-i 1-es számú határozat bérleti szerződés aláírásáról a
Marosvásárhely Municípium, valamint a Vijf Broden En Twee Vissen Romania
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Marosvásárhely Alapítvány között, a jogi személyiség nélküli Romulus Guga
Gimnáziumban lezajló tanítási folyamathoz szükséges tér biztosítása érdekében
(jelenleg felfüggesztve)
- 2017. január 13-i 2-es számú határozat bérleti szerződés aláírásáról a
Marosvásárhely Municípium, valamint a Marosvásárhelyi 1-es számú Római
Katolikus Parókia között, valamint a szerződéseket tárgyaló bizottság létesítésének
jóváhagyásáról (jelenleg felfüggesztve)
- 2017. január 26-i 37-es számú határozat a 187-es számú, 2015. július 30-i helyi
tanácsi határozat módosításáról a tanintézmények ügykezelésében levő, és a város
tulajdonához tartozó helyiségek havi, négyzetméterre kiszámított bérleti alapdíjára
vonatkozóan
- 2017. február 10-i 43-as számú határozat arra vonatkozóan, hogy a tanács
elfogadja a marosvásárhelyi közoktatási intézmények 2017–2018-as tanévi
beiskolázási tervét az Oktatási és Kutatásügyi Minisztérium 2016. évi 5777-es
számú rendelete 22. cikkelyének „a" pontja előírásai végrehajtásával (a 172/2017es HTH-val visszavonva)
- 2017. február 23-i 66-os számú határozat a marosvásárhelyi tanintézetek
ügykezelésében lévő sporttermek sportkluboknak, valamint sportegyesületeknek
való bérbeadásánál alkalmazott díjszabások jóváhagyására
- 2017. március 16-i 73-as sz. határozat a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános
Iskola felújítása elnevezésű projekt munkálatai engedélyeztetésére vonatkozó
dokumentáció, illetve a műszaki-gazdasági mutatók elfogadására
- 2017. március 16-i 74-es sz. határozat a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános
Iskola felújítására vonatkozó beruházás helyi költségvetésből való
finanszírozásáról, mely finanszírozás olyan kiadási kategóriákra vonatkozik,
amelyeket nem fedeznek a helyi fejlesztést célzó országos program révén az állami
költségvetésből
- 2017. március 16-i 75-ös sz. határozat a marosvásárhelyi Dr. Bernády György
Általános Iskola manzárdosítása és homlokzatának felújítása elnevezésű projekt
munkálatai engedélyeztetésére vonatkozó dokumentáció, illetve a műszaki–
gazdasági mutatók elfogadására
- 2017. március 16-i 76-os sz. határozat a marosvásárhelyi Dr. Bernády György
Általános Iskola manzárdosítására és homlokzatának felújítására vonatkozó
beruházás helyi költségvetésből való finanszírozásáról, mely finanszírozás olyan
kiadási kategóriákra vonatkozik, amelyeket nem fedeznek a helyi fejlesztést célzó
országos program révén az állami költségvetésből
- 2017. március 16-i 77-es sz. határozat a marosvásárhelyi Avram Iancu
szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
70

felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból
finanszíroznak.
- 2017. március 16-i 78-as sz. határozat a marosvásárhelyi Avram Iancu
szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből, mely finanszírozás a
helyi fejlesztést célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem
finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
- 2017. március 16-i 79-es sz. határozat a marosvásárhelyi Elektromaros
szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból
finanszíroznak.
- 2017. március 16-i 80-as sz. határozat a marosvásárhelyi Elektromaros
szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből, mely finanszírozás a
helyi fejlesztést célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem
finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik
- 2017. március 16-i 81-es sz. határozat a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai
szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból
finanszíroznak.
- 2017. március 16-i 82-es sz. határozat a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai
szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből, mely finanszírozás a
helyi fejlesztést célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem
finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
- 2017. március 16-i 83-as sz. határozat a marosvásárhelyi Aurel Persu
szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból
finanszírozzák.
- 2017. március 16-i 84-es sz. határozat a marosvásárhelyi Aurel Persu
szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás a helyi
fejlesztést célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem
finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
- 2017. március 16-i 85-ös sz. határozat a marosvásárhelyi Ion Vlasiu
szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból
finanszírozzák.
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- 2017. március 16-i 86-os sz. határozat a marosvásárhelyi Ion Vlasiu
szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás a helyi
fejlesztést célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem
finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
- 2017. március 16-i 87-es sz. határozat a marosvásárhelyi Traian Săvulescu
mezőgazdasági szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és
bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos
programból finanszírozzák.
- 2017. március 16-i 88-as sz. határozat a marosvásárhelyi Traian Săvulescu
mezőgazdasági szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és
bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a
finanszírozás a helyi fejlesztési országos program keretében az állami
költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
- 2017. március 16-i 89-es sz. határozat a marosvásárhelyi Traian Vuia
szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból
finanszírozzák.
- 2017. március 16-i 90-es sz. határozat a marosvásárhelyi Traian Vuia
szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való
felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás az
állami költségvetésből a helyi fejlesztést célzó országos program keretében nem
finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
- 2017. március 16-i 91-es sz. határozat a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum
új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való felszereléséről, mely
beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszírozzák.
- 2017. március 16-i 92-es sz. határozat a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum
új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bútorzattal való felszerelésének
finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás az állami
költségvetésből a helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszírozott
kiadási kategóriákra vonatkozik.
- 2017. április 6-i 122-es számú határozat Horaţiu Lobonţ megbízásáról az orvosok
és fogorvosok, egészségügyi asszisztensek személyzeti kiadásainak, valamint
Marosvásárhely oktatási egységeinek gyógyszerköltségei és az orvosi rendelők
egészségügyi és fogászati felszerelési költségeinek biztosításáról szóló szerződés
aláírására
- 2017. április 6-i 141-es számú határozat a marosvásárhelyi közoktatási
hálózatban tanulók érdemösztöndíjára egyes összegeknek a helyi költségvetésből
való kiutalására
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- 2017. május 18-i 172-es számú határozat a helyi tanács 2017. 02. 10-i 43-as
határozatának a visszavonására, amely jóváhagyta Marosvásárhely 2017/2018-as
iskolahálózatának tervét az 5777/2016-os tanügyminisztériumi rendelet 22.
cikkelye a betűje alapján
- 2017. május 18-i 180-as számú határozat egyes általános iskolák és líceumokhoz
tartozó sportpályák és udvarok ingyenes használatára
- 2017. május 18-i 182-es számú határozat a marosvásárhelyi oktatási intézmények
kétnyelvű (román és magyar) felirataira
- 2017. május 18-i 183-as számú határozat egy korszerű marosvásárhelyi campus
megépítésének lehetőségét megvizsgáló bizottság és egy gyerekeknek és
fiataloknak szánt központ létrehozására, polgári tevékenységekre, magyar
csoportokkal
- 2017. május 18-i 183-as számú határozat a marosvásárhelyi egyetemi előtti
oktatási hálózat átszervezésére vonatkozó határozattervezet jóváhagyására, a 2017–
2018-as iskolai évre vonatkozóan (felfüggesztve)
- 2017. július 27-i 238-as számú határozat Marosvásárhelyen található állami
közoktatási intézmények kezelésében található sporttermek tarifájának
elfogadására
- 2017. szeptember 28-i 256-os számú határozat Marosvásárhely Municípium és a
Vijf Broden En Twe Vissen alapítvány között, a Romulus Guga Általános
Iskolához tartozó felület oktatási tevékenységekre való biztosítására vonatkozó
bérleti szerződés elfogadására
- 2017. szeptember 28-i 261-es számú határozat a helyi tanács képviselőinek a
Marosvásárhely oktatási intézményei adminisztratív tanácsába való kinevezéséről a
2017–2018-as tanévre
- 2017. október 26-i 271-es számú határozat a Művészeti Líceum laboratóriumának
az országos jellegű helyi fejlesztési program támogatásával történő felszerelésének
és a bútorzat beszerzésére vonatkozó 2017. márc. 16-i, 91-es helyi tanácsi
határozat módosítására
- 2017. október 26-i 288-as számú határozat a Dózsa György utca 3-5. szám alatti
Avram Iancu Technológiai Líceum állagmegőrzési munkálatai gazdasági-műszaki
mutatóinak jóváhagyására
- 2017. október 26-i 289-es számú határozat a 7-es számú általános iskola B
épületének
állagmegőrzési
munkálatai
gazdasági-műszaki
mutatóinak
jóváhagyására
- 2017. október 26-i 290-es számú határozat az Aurel Persu Technológiai Líceum
laboratóriumának az országos jellegű helyi fejlesztési program támogatásával
történő felszerelése és a bútorzat beszerzésére vonatkozó 83/16.03.2017. helyi
tanácsi határozat módosítására
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- 2017. október 26-i 291-es számú határozat a Traian Săvulescu Mezőgazdasági
Líceum laboratóriumának az országos jellegű helyi fejlesztési program
támogatásával történő felszerelésének és a bútorzat beszerzésére vonatkozó
83/16.03.2017. helyi tanácsi határozat módosítására
- 2017. november 28-i 334-es számú határozat a Forradalom utca 9. szám alatti
ingatlan bérbeadására vonatkozó, Marosvásárhely municípium és az 1-es Számú
Római Katolikus Plébánia között megkötendő szerződés jóváhagyására
2.
Az Iskolaigazgatóság támogatásával
költségvetéséből lebonyolított események

kezdeményezett

és

annak

A.
IV. Művészetek és Mesterségek Vására – 2017. május 24–26.
12 tanintézmény vett részt a 2017. május 24. és 26. között immár negyedk
alkalommal a Marosvásárhelyi Napok keretében szervezett Művészetek és
Mesterségek Vásárán. Az eseményt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
Középkori Várban szervezte, a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel, a Kulturálistudományos Egyetemmel és a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceummal közösen.
A negyedik vásár témája a testápolás és a gasztronómia volt, a Várban elhelyezett
standokat naponta 10 és 16 között lehetett látogatni. Az eseményre mintegy 10.000
diák volt kíváncsi.
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B.
Tanulók futóversenye – 2017. október 22.
2017. október 22-én, vasárnap az Egészség és Remény Egyesület nemkormányzati
szervezet és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Várban szervezte meg a
tanulók futóversenyét, több mint 6000 fiatal részvételével. Az esemény keretében a
testmozgás és az önkéntesség fontosságára hívták fel a figyelmet.
Az esemény útvonala:
A távolság összhossza 1,1 kilométer.
A Mozgás felvonulása 1,1 km.
Krossz 18+ – 5 kör ( 5,5 km)
Krossz 14-17 év – 2 kör (2,2 km)
Krossz Kids – 1 kör (1,1 km)

Foto:
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A verseny eredményeit, valamint a díjazottak névsorát az alábbi linken tekinthetik
meg:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX1vT42wHEnJd2ZbCJ7DEjFbnAkMW5gDlD3M7scBAqAY9YqpyPV8xZlmM
hCDQ4hYkHUJopn5H59UwwXXUR/pubhtml#
C. Művészetek és Mesterségek Vására – 2017. november 11–13. – ünnepi
rendezvény, amelyet Marosvásárhelyen az első Művészetek és Mesterségek
Iskolája alapításának 125. évfordulója alkalmából szerveztek.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel, a
Kulturális-tudományos Egyetemmel és a Gheorghe Şincai Technológiai
Líceummal közösen megszervezte az ötödik Mesterségek és Művészetek Vásárát.
A mechanika tematikájú eseményre 12 tanintézet és több gazdasági egység
jelentkezett. A szakiskolák három napig ismertethették ajánlataikat.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala támogat mindenféle kezdeményezést,
amelynek célja jó szakemberek biztosítása a munkaerőpiacon. A Művészetek és
Mesterségek Iskolája révén újra szeretnénk éleszteni azokat a mesterségeket,
amelyek a szakiskolák felszámolása miatt eltűntek. Szükség van a tanárok
mentalitásának megváltoztatására, akiknek feladata a tanulók érdeklődésének
felkeltése a különböző mesterségek iránt, valamint kreativitásuk serkentése, a
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szülők pedig azt kell megértsék, hogy az oklevél egymagában semmit sem jelent,
ha azt nem kíséri szakmai szintű tudás. Az őszi vásár az előző alkalmakhoz képest
két versenyt is magába foglalt, amelyeknek célja a hetedikes és nyolcadikos diákok
figyelmének felkeltése a számukra érdekes mesterség kiválasztására.
2018-tól a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal újítással fordul a vásáron
résztvevő iskolák tanulóihoz: csapatversenyt szerveznek, amelyen a diákok saját
készítésű munkáikat állíthatják ki, amelyeket bizottságok értékelnek. A legjobb
alkotás tartalmas jutalmat hoz a nyertes iskoláinak és annak tanulóinak.
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Egyéb tevékenységek
- Fertőtlenítőszereket vásároltak az orvosi rendelők számára, a
230/05.12.2017 sz. szerződés értelmében, melynek értéke 66.796,20 lej +
HÉA;
Folyamatban van gyógyszerek vásárlása a Helyi Tanács alárendeltségébe
tartozó orvosi rendelők számára 55.061.14 lej + HÉA értékben;
Szerződést kötöttek az orvosi rendelőkben keletkező hulladékok
elszállítására – a szerződés értéke: 33.566,40 lej;
Folyamatban van a Marosvásárhelyi Tanács alárendeltségébe tartozó orvosi
rendelők számára felszerelések, készülékek, bútorzatok vásárlása – 500.000 lej
értékben;
Folyamatban van a Marosvásárhelyi Tanács alárendeltségébe tartozó
fogorvosi rendelők felszerelése és korszerűsítése, 600.000 lej értékben;
a sporttermek bérbeadásából befolyó összegek ellenőrzése és kiszámítása,
az ezekre vonatkozó szerződések bejegyzése, a tanintézményektől kapott Fizetési
Rendeletek központosítása, az összegek behajtására vonatkozóan
- az oktatási intézmények bentlakásai és étkezdéi fogyasztásának kiszámítása
- a mérőórák leolvasása (villamos energia, víz, gáz) az oktatási intézmények
bentlakásaiban és étkezdéiben.
az oktatási intézményektől bérelt helyiségek 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) ellenőrzése
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
3.
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JOGI, LOGISZTIKAI, ÁRVERÉSI ÉS TULAJDONOS
TÁRSULÁSI OSZTÁLY
1. Az ellenőrzési tevékenység, valamint a lakótársulásokkal való
kapcsolattartás kapcsán az intézmény támogatta a lakótársulásokat céljaik
elérésében, valamint kötelességeik teljesítésében, a törvényes kereteken belül.
Komoly nyomatéka volt a szaktanácsadásnak és az útbaigazításnak a
lakótársulások
esetén
a
szervezési
és
működési
szabályozások
implementációjában, különösképpen azon szabályozások esetén, amely a
közművességi költségek elosztására vonatkozik.
A 2017-es évben 200 alkalommal vizsgáltak ki és oldottak meg olyan, a
polgárok által jelzett eseteket, petíciókat, amelyek tárgya a lakótársulásokon belüli
működési zavar, rendellenesség volt.
A petíciók és a jelzések értékelése nyomán javaslatok és ajánlások születtek
javító jelleggel. A hangsúly azon volt, hogy a lakótársulások vezetői, illetve a
közmű-szolgáltatók tartsák be a törvényes előírásokat.
A lakótársulások tevékenységének segítése, útbaigazítása kapcsán számos
újságcikk jelent meg a helyi sajtóban. Hasonlóképpen, a helyi médiában többször
is tárgyalták a hőfelújítás speciális problémáit, az implementálás kérdését. Hogy
megkönnyítsék a közérdekű információk elérését, az osztály aktualizálta a
Polgármesteri Hivatal weboldalát, és a lakótársulásokhoz, illetve a hőfelújításhoz
kötődő információkkal gazdagította azt.
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 a közviták megszervezését a fakivágásokkal
kapcsolatban, az infrastruktúra modernizációjába való beruházást (lásd földalatti
konténerek), a hulladékgazdálkodást illetően a lakónegyedekben, valamint más
jellegű vitákon (híd építése a Maros folyó fölött) való részvételt, a Marosvásárhely
Integrált Fejlesztési Stratégiája (2016–2023) kapcsán.
A lakótársulások ellenőrzése, támogatása és útbaigazítása a gyűléseken való
részvételek által valósult meg. Ezáltal sikerült megszüntetni egyes működési
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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.
A törvényes keretek kiegészítésében és javításában is részt vállaltunk, több
esetben nyújtottunk be módosítási javaslatot a törvény alkalmazási normáinak
kapcsán, a lakótársulások megszervezésére és működésére vonatkozóan, illetve a
hőfelújítási munkák finanszírozásának szabályozása ügyében. Egyes javaslatok
helyesnek bizonyultak, ezeket az illetékes központi hatóságok feljegyezték, és
felhasználták a szóban forgó szabályozások módosítása érdekében. Ily módon
javaslataink a közös tulajdon harmadik személy általi használatára vonatkozó
szabályok módosításában konkretizálódtak, főképp a tetőtér-beépítés kapcsán.
Javaslatokat tettünk a lakótársulások létesítésére, megszervezésére és működésére,
valamint a kondommíniumok adminisztrálására vonatkozó Törvénytervezet
kiegészítésére (amely helyettesíti majd a 230/2007-as törvényt), hogy fenntartsuk
azon szabályozásokat, amelyek a helyi közigazgatás és a lakótársulások közti
kapcsolatokat érinti.
A lakótársulások ellenőrzésében, támogatásában és útbaigazításában,
valamint a lakótömbök hőfelújítási programjának levezetésében a szakmai részleg
jól együttműködött a Tulajdonosi Társulások Ligájával.
1.
A törvényes szabályozásokkal összhangban feladatokat teljesítettünk a
lakótömbök energetikai hatásfokának javítása helyi programjának lefolyásában és
koordinációjában. 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.
Hasonlóképpen, egyes lakótársulások esetén,
amelyeknek nagy összegű tartozásuk van a hőfelújítási munkálatok miatt, több
tanácsi határozattervezet született a hőfelújítási illeték kapcsán.
A hőfelújítási program kezdetétől fogva, a 2008–2016-os időszakban
Marosvásárhely megyei jogú városban összesen 122 lakótömböt és 4351 lakrészt
rehabilitáltak, ennek teljes költsége kb. 59 millió lej volt, amelyben a helyi
költségvetésből való társfinanszírozás 15 millió lej. Fontos kiemelni, hogy sikerült
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felhasználni az állami költségvetés által rendelkezésre bocsátott teljes összeget,
ami komoly támogatást jelent a marosvásárhelyiek számára. Újabb 100 lakótömb
szerepel a várólistán. Megjegyezzük, hogy az összes, a kormányprogram (POR
2007–2013) segítségével hőfelújított tömbház részére – a város polgármesterének
felügyelete folytán – a lakótársulásoknak ingyenesen átadták a hőfelújított
épületek energetikai igazolványát.
Kezdeményezték újabb 17 tömbház hőfelújítási munkálataihoz szükséges
felmérések elkészítését (szerződések), ugyanakkor kezdeményezték a kivitelezési
munkálatok szerződésbe foglalását a 2018-as évre vonatkozóan, a POR 2014–2020
(európai társfinanszírozással) révén – 3.1-es prioritás – 13 tömbházra vonatkozóan.
A lakótársulásokra háruló összeg e társfinanszírozás esetén 25%.
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.
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.
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
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végrehajtói bizottságok összehívásának elmulasztása, a törvényes előírások
szerint;
- Hiányosságok 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 értelemben azok, akik ebben az ügyben kaptak
feladatokat, egyre jobban kell, hogy teljesítsenek, és szakmai teljesítményükkel
valóban a polgárok segítségére kell lenniük.
JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI OSZTÁLY
A Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztályon az iratok mozgását követő
elektronikus jegyzék szerint az év folyamán 2601 iratot jegyeztek: idézések,
bírósági végzések közlése, különböző intézmények átiratai, természetes és jogi
személyek kérvényei, belső közlések, amelyeket a törvényes határidőn belül
oldottak meg.
1. A közigazgatási bíróság specifikus tevékenysége Marosvásárhely Polgármestere,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Marosvásárhely Helyi Tanácsa és
Marosvásárhely Megyei Jogú Város érdekeinek képviseletében konkretizálódott.
2017-ben 45 új pert jegyeztek, amelyhez hozzáadódtak az előző évben be
nem fejeződött perek iratcsomói, ezáltal a jogtanácsosoknak 96 iratcsomót kellett
kiállítani.
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
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közhatósággal). A dosszié a Marosvásárhelyi Bíróság szintjén véglegesítve van,
Marosvásárhely municípium nyertesként került ki;
a Depomureş Rt. ellen irányuló per, melynek tárgya a koncessziós szerződés
hatálytalanítása – a Maros Megyei Törvényszéken folyamatban lévő ügy;
a Honvédelmi Minisztérium ellen irányuló per, melyben a Helyi tanácsot
arra kötelezik, hogy fogadjon el egy határozatot, amely révén a Călăraşilor utca
107. szám alatti ingatlan, Marosvásárhely municípium közterületéből, illetve a
Marosvásárhelyi Helyi Tanács igazgatásából, kerüljön át az állam közterületéhez,
illetve a Honvédelmi Minisztérium igazgatása alá – a Semmítőszéken és Bíróságon
folyamatban levő ügy;
- Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység a 2016-os évi költségvetésének
jóváhagyására vonatkozó 102/2016-os sz. helyi tanácsi határozat érvénytelenítése –
a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróságon folyamatban levő ügy;
- A 67/2017-es sz. helyi tanácsi határozat érvénytelenítésére, amely a város helyi
költségvetésből való hozzájárulása vonatkozik a sportklubokkal való társuláshoz a
2016-2017-es szezonra – a Maros Megyei Törvényszéken folyamatban levő ügy
- Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység a 2017-es évi költségvetésének
jóváhagyására vonatkozó 102/2017-es sz. helyi tanácsi határozat érvénytelenítése –
a Maros Megyei Törvényszéken folyamatban levő ügy;
- Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység költségvetésének kiigazítására
vonatkozó 197/2017-es sz. helyi tanácsi határozat érvénytelenítése – a Maros
Megyei Törvényszéken folyamatban levő ügy;
- a Contrascom Benţa Rt. ellen folytatott per, melynek tárgya a szerződés
érvényességének megállapítása – a Maros Megyei Törvényszéken folyamatban
levő ügy;
- az E-ON Gaz Románia ellen folytatott per, melynek tárgya a szerződésbeli
felelősség megállapítása – a Marosvásárhelyi Bíróságon folyamatban levő ügy;
- a Maros Megyei Ifjúsági Alapítvány ellen folytatott per, melynek tárgya a
191/2017-es sz. helyi tanácsi határozat érvénytelenítése. A pert Marosvásárhely
Megyei Jogú Város és a Marosvásárhelyi Helyi Tanács nyerte meg. Az ítélet nem
végleges, fellebbezést nyújtottak be;
- a Maros Megyei Ifjúsági Alapítvány ellen folytatott per, melynek tárgya a Mihai
Eminescu Művelődési Ház telekkönyvi kivonatának kiigazítása – a
Marosvásárhelyi Bíróságon folyamatban levő ügy;
- a Maros Megyei Ifjúsági Alapítvány ellen folytatott per, melynek tárgya a
Marosvásárhelyi Maros Sport- és Szabadidőközpont keretében a táborok
helyszínének megállapítása;
- a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség ténymegállapítási jegyzőkönyve elleni
fellebbezés, amely révén faanyagot koboztak el a Marosvásárhelyi Municípium
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keretében működő Melegházak Igazgatóságától – első fokon Marosvásárhely
Megyei Jogú Város pert nyert. Az ítélet nem végleges, fellebbezést nyújtottak be;
az Országos Környezetőrség elleni per, a 2015.09.04-I 58-as számú
ténymegállapítási jegyzék hatályon kívül helyezésére, amelyen keresztül
bírságokat róttak ki, és nagyon rövid határidőket szabtak meg a hulladékok
elszállítására, ülepítők elemzésére stb. A Legfelsőbb Semmitőszéken folyamatban
lévő per;
- a Time Com Kft. ellen folytatott per, melynek tárgya adminisztratív irat
felfüggesztése – a Maros Sport- és Szabadidőközpontban levő egyes építmények
adminisztratív felszámolására vonatkozó rendelet – a Maros Megyei
Törvényszéken folyamatban levő ügy;
- A Számvevőszék ellen folytatott per, melynek tárgya a Szász Adalbert
Sportlíceum ellen elrendelt intézkedések megóvása – a Maros Megyei
Törvényszéken folyamatban levő ügy;
- a Time Com Kft. ellen folytatott per, melynek tárgya a Színház téren végzett
javítások megállapítása a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróságon folyamatban
levő ügy;
- az UCMR-ADA ellen folytatott per, melynek tárgya panaszok – a Bukaresti
Törvényszéken folyamatban levő ügy;
az Országos Környezetőrség által kiszabott bírságok megóvása:
- 60.000 lej értékű büntetés alkalmazása a 2015.09.04/58-as számú
ténymegállapítási jegyzék (fentebb említett) értelmében – a Maros Megyei
Törvényszéken folyamatban levő per;
-50.000 lej értékű büntetés alkalmazása, a 2015.09.04/58-as számú
ténymegállapítási jegyzék (fentebb említett) értelmében - a Maros Megyei
Törvényszéken folyamatban levő per.
- közérdekű tájékoztatás tárgyát képező iratcsomók
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.
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Bíróság általi halottá nyilvánítás, születési bizonyítványok és házassági
levelek hatálytalanítása stb.
3. A jogi, közigazgatási bírósági osztályon 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.
Több mint 600 közbeszerzési szerződést, koncessziós szerződést,
szolgáltatási szerződést, csereszerződést, munkálat-kivitelezési szerződést,
munkálati keretszerződést, adás-vételi előszerződést, az előbb említett
szerződésekhez kapcsolódó járulékos iratot, valamint a Helyi Városi Tanács által
megkötött határozatok, együttműködési protokollt, indoklást érintettek.
4. Ugyanakkor megemlítjük, hogy olyan személyi minőségben, aki
hatáskörrel rendelkezik a 10/2001-es számú, az állam által, 1945. március 6. és
1989. december 22. közötti időszakban törvénytelen módon eltulajdonított javak
jogi rendszerére vonatkozó Törvény értelmében megfogalmazott kérések
megoldására, nyilvántartást vezettünk és biztosítottuk a kapcsolatot a Tulajdonvisszaszolgáltatásokat Felügyelő Országos Hatóságokkal, valamint javaslatokat
fogalmaztunk meg a 10/2001-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 sürgősségi kormányrendelet által.
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Ilyen értelemben a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő Országos
Hatóság által visszaszolgáltatott dokumentációk kiegészítéséért folyamodványokat
nyújtottak be, tájékoztatván a kérelmezőket a 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.
Ugyanakkor, azon ingatlanok esetében, melyeknél nem állítottak ki a
10/2001-es sz. törvény értelmében történő átadási-átvételi jegyzőkönyvet, elemzik
annak lehetőségét, hogy ezek az ingatlanok átkerüljenek a város tulajdonába.
5. A szolgálat specifikus tevékenységeként megemlítjük a petíciók
megoldási tevékenységét szabályozó 2002. évi 27-es sz. kormányrendeletnek
megfelelően előterjesztett petíciókra való válaszadást.
A válaszokat a 2004. évi 554. sz. törvény előírta határidőn belül közölték.
6. Igazolásokat bocsátottak ki a Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztályról, a
különböző fizikai és jogi személyek kérésére, amelyekből kiderüljön/kiderüljenek
a 10/2001-es számú Törvény értelmében benyújtott értesítések létezése, vagy az
intézményünkkel szemben folytatott perek.
A kérelmezőknek volt szükségük ezekre az iratokra, a hitelintézmények előtt
7. A Jogi, közigazgatási bírósági osztály részt vett a helyi tanácsi
határozattervezetek és tájékoztatók kidolgozásában, a Prefektúra felé közvetített
válaszok kidolgozásában (különféle témák), valamint a Közigazgatási és
Belügyminisztériumhoz, valamint Románia 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 Osztály, Adó- és Illeték Osztály
stb.
Információkat igényeltek az intézmény keretén belüli különböző
szolgálatoktól és igazgatóságoktól az iratcsomóknak a bíróságon való megvédése
céljából, illetve a petíciókra való válaszadás érdekében. (170 belső átirat).
9. Óvásokat, előkészítő beadványokat és feljegyzéseket fogalmaztak meg a
Diszkriminációellenes Országos Tanács felé, ezekben különféle helyzeteket
90

jelentettek a 137/2000-es kormányrendelet kapcsán, a diszkrimináció összes
formájának megelőzését vagy büntetését illetően, és azokban a helyzetekben,
amelyekben büntetést alkalmaztak, éltek az óvással a bíróságon.
10. Nagy jelentőséggel bír a nemzetközi finanszírozású „A 30 hektár
területű, szennyezett ülepítő rehabilitálása” elnevezésű projekt.
A megkötött járulékos szerződések és iratok törvényességét a Jogi és
Közigazgatási Bírósági Osztály jogtanácsosai ellenőrizték.
A Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztály jogtanácsosait kijelölték, hogy
vegyenek részt a fegyelmi bizottságok szervezési és működési normáira
vonatkozó 1344/2007-es számú kormányrendeletnek megfelelően összeállított
Fegyelmi Bizottságban.
GYÁMHATÓSÁG
A Gyámhatóság tevékenysége komplex és jogi természetű, és az olyan
kiskorúak és pszichés betegek védelmére vonatkozik, akiket polgári gondnokság
alá helyeztek polgári ítélettel, ez a Polgári Törvénykönyvben, a Polgári
Perrendtartási Törvénykönyvben és más törvényekben van szabályozva.
2017-ben az iratok bejöveteli-kiadási elektronikus jegyzéke szerint az
osztályunk által megoldott és szétosztott iratok száma 1801 darab volt.
A szakosztály tevékenysége a következőket foglalta magába:
- gyám kinevezése a szülői védelem nélkül maradt kiskorúak számára, azoknak a
bíróságon való képviselete;
- panaszemelés a gyámok ellen, akik nem terjesztették elő tevékenységi
jelentésüket; referátumok és rendelettervezetek összeállítása gondnok kinevezésére
a gondnokság alá helyezendő elmebetegek részére;
- bírósági perek gyámok helyettesítése céljából;
- 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;
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- szociális ankétok elkészítése és összeállítása a bíróságok kérésére a válási
esetekben (kiskorúval), kiskorú újraelhelyezési perében, illetve a büntetés
felfüggesztése vagy elhalasztása perekben stb.
- szociális ankétok végrehajtása és elkészítése közjegyzők kérésére, olyan válások
esetében, ahol a feleknek kiskorú gyerekük van, illetve válaszok levélben;
- szociális ankétok végrehajtása a bűnvádi szervek kérésére, az Igazságügyi
Orvostani Intézethez szükséges dosszié összeállítására, az olyan kiskorúakra
vonatkozóan, akik antiszociális tetteket követtek el;
- a SMURD által igényelt szociális ankétok;
- szociális ankétok elkészítése és összeállítása a Maros Megyei Szociális
Gondozási és Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére, a gyerek elválasztásának
megelőzésére, illetve ennek családba való újrabeillesztésére, otthonba való
elhelyezésére, vagy ott tartására, szociális ankétok védelmi intézkedés
helyettesítésére, kiskorúak hazaköltöztetésére, illetve szociális ankét kiskorú és a
börtönben levő szülő közötti kapcsolat megőrzésére; a marosvásárhelyi RHEMA
Alapítvány kérésére;
- a Maros Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére
kiskorú monitorizálási nyilvántartó lapokat állítottak össze;
- 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;
- a szülők kérésére, az iratcsomók megoldása érdekében, tanárok kiutalása olyan
kiskorúak számára, akik egészségügyi okok miatt otthontanulókká váltak –
érdekükben szociális ankétot készítettek;
- szociális ankétok készítése a Tanfelügyelőség, valamint az iskola kérésére;
- szociális ankétok elkészítése és összeállítása, a gyerek nem házas szüleinek
igénylésére, a gyereknevelési járulék és visszailleszkedési juttatás elnyerésére;
- megjegyezzük, hogy igényléseket jegyeztek idős személyeknek közjegyző
előtti képviselete érdekében, eltartási szerződések megkötése érdekében, amellyel
egyidőben szociális ankétot is készítettek;
- értesítéseket állítottak össze a gyámok részére, amelyben közölték velük, hogy
kötelesek évi beszámolót küldeni a gondnokság alá helyezett gondozási módjáról
és bevételeinek kezeléséről, a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően;
- a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően, átveszik és ellenőrzik az
összes gyám évi és általános beszámolóit, a Marosvásárhelyi Bírósággal kötött
Együttműködési Egyezmény értelmében;
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- referátokat és polgármesteri jelentéseket állítottak össze arról, hogy a gyámok
miképpen kezelték az anyagi juttatásokat, a Polgári Törvénykönyv előírásainak
megfelelően;
- kiszállás a gondnokság alá helyezett személy címére, a leltár összeállítása
céljából, a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően;
- Megemlítjük, hogy a fentebb említett tevékenységek mindenikéhez előzetesen
tanácsadás szükséges, ezt követően pedig kiszállás az illetékes személyek címére,
az iratok összeállítása céljából.
- Egy másik tevékenység során töröltük a Választási Nyilvántartásból az
elhunytakat, a bűnvádi ítéleteket bevezettük a Választási Nyilvántartásba.
- Levelezés folytatása fizikai személyekkel és intézményekkel, az osztálynak
specifikus témákról
Statisztikai szempontból, a Gyámhatóság 2017-es évi tevékenysége az
alábbiakat foglalta magába:
– 2 panasz az évi jelentést be nem nyújtott gyám ellen, amely a gondokság alá
helyezett személy anyagi jogainak kezelésére kellett volna vonatkozzon;
- 2 esetben a kiskorú javára gyámot neveztek ki, illetve bíróság előtt képviselték az
ügyet;
- 4 gyámhelyettesítési rendeletet fogalmaztak meg, elhalálozás, illetve a gyám
megbetegedése miatt;
- a bírósági szervek kérésére 163 szociális ankétot végeztek, válás kiskorúval és
kiskorúak elhelyezése esetekben, valamint 71 átiratot intéztek bírósági szervekhez;
- közjegyzők kérésére 73 szociális ankétot készítettek, válási esetekben, kiskorú
gyerekekkel rendelkező házasok beleegyezésén keresztül, illetve 32,
közjegyzőhöz intézett átirat;
- összeállítottak 41 jelentést és rendelkezési tervezetet, speciális gondnokok
kinevezésére, a gondokság alá kerülő pszichés betegek számára;
- a bírósági szervek kérésére összeállítottak 18 közlési átiratot, speciális
gondnokság bevezetésére a pszichés betegek számára;
- a bírósági szervek kérésére összeállítottak 4 szociális ankétot, speciális
gondnokok kiválasztására és kinevezésére, a gondnokság alá helyezett pszichés
betegek számára;
- Ugyanakkor, összeállítottak 24, gyámokra vonatkozó felhatalmazást, 14 speciális
gondnok kinevezésére vonatkozó rendelkezést, egyes jogi műveletek
végrehajtására vagy a gondnokság alá helyezettekre vonatkozó iratok
összeállítására;
- A 71/2011-es törvény előírásainak értelmében, amely az új Polgári
Törvénykönyvre vonatkozó 289/2009-es törvény alkalmazására vonatkozik, az
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utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, összeállítottak 45 leltárt (lakhelyre
való kiszállás) a gondnokság alá helyezett javait illetően;
- Összeállítottak 47 jelentést és rendelkezéstervezetet, speciális gondnokok
kinevezésére, kiskorúak számára, 31 szülőknek adott felhatalmazást kiskorúak
asszisztálása vagy képviselete érdekében közjegyzőknél egyes jogi műveletek
elvégzése érdekében, illetve 5 választ fizikai személyeknek;
- 33 megkeresést továbbítottak közjegyzőkhöz speciális gondnokságra
vonatkozóan;
- Az idős személyek gondozása terén az ellátási szerződések megkötésekor a
gyámügyi hatóság képviselői által, megjegyezzük, hogy a közjegyzőnél 10 idős
személyt képviseltünk felhatalmazás alapján, 10 szociális ankétot készítettünk, a
2000. évi 17-es számú törvény értelmében;
- 16 szociális ankétot állítottak össze a társadalomellenes tetteket elkövető
kiskorúakra vonatkozó bűnvádi dossziék összeállítására vonatkozóan;
- a társadalomellenes cselekedetet elkövetett kiskorúak elleni, az Igazságügyi
Orvostani Intézetnél szükséges bűnvádi dosszié elkészítése érdekében, 1 szociális
ankétot készítettek; valamint 8 szociális ankétot a Bűnvádi Vizsgálati Szervek
igénylésére;
- 3 esetben kiskorút képviseltünk, a Bűnvádi Vizsgálati Szervek által tanúként való
kihallgatása céljából;
- 5 rendeletet állítottak ki kiskorúnak bíróságon való képviselete érdekében;
- A Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére 143 szociális ankétot
készítettek a védelem alatt álló kiskorúak iratcsomóinak újrafelértékelése céljából,
53 kiskorú megfigyelő nyilvántartó lapot, szociális ankétokat állítottak össze a
kiskorúak elhelyezésére vonatkozó védelmi intézkedések meghozatalának céljából,
- szociális ankétot a várandós/gyermekágyas kiskorúakra vonatkozóan, - szociális
ankétot kiskorúak felmentésére vonatkozóan, 2 szociális ankétot kiskorúak
családba való újrabeilleszkedése céljából, - szociális ankétot a kiskorúaknak
speciális központba való elhelyezésére;
- a marosvásárhelyi Rhema Alapítvány kérésére 3 szociális ankétot készítettek;
- 124 megkeresést állítottak ki a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
részére;
- a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság kérésére 148 monitorizálási lapot
állítottak ki a kiskorúak gondozásával kapcsolatosan;
- Összeállítottak 34 szociális ankétot a Líceumi pénz, a Számítógéppénz, a
Szociális ösztöndíj egyetemistáknak, az Iskolai tanfelszerelések nyújtása, az
Orvosi ösztöndíjak, a Szociális ösztöndíjak és a Tanulmányi ösztöndíjak országos
program keretén belüli iratcsomók kiegészítésére vonatkozóan;
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- a szülők kérésére, az iratcsomók megoldása érdekében, tanárok kiutalása olyan
kiskorúak számára, akik egészségügyi okok miatt otthontanulókká váltak –
érdekükben 15 szociális ankétot készítettek;
- a kiskorúakra érintő rizikóhelyzetek megléte miatt 14 észlelési lapot állítottak ki,
a törvényes előírásoknak megfelelően;
- Összeállítottak 99 szociális ankétot, a gyereknevelési járulék dossziéjának
kiegészítésére, illetve a munkába való visszailleszkedést stimuláló juttatás
folyósításáért;
- 3 szociális ankétot készítettek gyám azonosítása céljából pszichés beteg
képviseletére;
- 2 szociális ankétot készítettek nagyszülőknek, szülőknek az óvodai illeték
kifizetése alól mentesítés céljából;
- 2 szociális ankétot készítettek az iskola, valamint a tanfelügyelőség kérésére;
- a börtönök igénylésére 4 szociális ankétot készítettek;
- a SMURD kérésére 11 szociális ankétot készítettek;
- Ugyanakkor, 2017 decemberében összeállítottak 388 értesítési átiratot és évi
jelentés megfogalmazási átiratot, 388 válaszboríték a gyámoknak, a 2017 évi
beszámolóknak ellenőrzés céljával történő benyújtása érdekében;
- 2017 januárjában átvettek és ellenőriztek a gondokság alá helyezettek javait és
pénzbeli járandóságait megillető feladatok gyámok általi gyakorlási módjára
vonatkozó 372 évi jelentést, valamint a kiskorúakra vonatkozó 8 évi jelentést;
- 373 referátot és polgármesteri jelentést állítottak össze arról, hogy a gyámok
miképpen kezelték az anyagi juttatásokat, a Polgári Törvénykönyv előírásainak
megfelelően;
- Átvettek és ellenőriztek 48 általános, a gyámoktól bejövő évi jelentést, a
gondokság alá helyezett elhalálozását követően, és a gyám helyettesítésére
vonatkozóan, a Marosvásárhelyi Bírósággal kötött Együttműködési egyezménynek
megfelelőn;
- 1 gyámsági dossziét egy Maros megyei polgármesteri hivatalához küldtek, mivel
mi már nem rendelkezünk területi hatáskörrel. További 3 gyámsági dosszié
másolatát a Marosvásárhelyi Bíróságnak továbbítottak;
- Annak érdekében, hogy ellenőrizzék, miképpen gondozzák a gyámok a
gondnokság alá helyezetteket, a szolgálat képviselői a helyszínen tájékozódtak és 7
ténymegállapító jegyzőkönyvet állítottak ki;
- Elhalálozásuk miatt 869 személyt töröltek a Választói Névjegyzékből;
- ugyanakkor, 30 jogfosztottat töröltek a Választói Névjegyzékből;
- 42 belső átiratot állítottak ki;
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- A más intézményekkel, illetve fizikai személyekkel való levelezést illetően, 33
átiratot állítottak össze, az 554/2004-es sz. törvény megszabta határidő tiszteletben
tartásával.
Megjegyezzük, hogy a fentebb említett valamennyi tevékenység esetében
előzőleg szükséges a szóban forgó személyek tanácsadása, ezt követően lakásukra
való kiszállás, az iratok kiállítása érdekében.
Az osztály tevékenysége 2018-ban a törvényes hatáskörök hatékony és fokozott
átláthatósági feltételek közötti gyakorlásából fog állni, Marosvásárhely lakosainak
közvetlen hasznára.
FÖLDALAP ÉS MEZŐGAZDASÁGI NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY
Az osztály egy sor specifikus tevékenységet folytat, a következőképpen:
A 165/2013-as, a Romániában, a kommunista rendszerben visszaélésszerűen elvett ingatlanok (természetben vagy értékben való) visszaszolgáltatási
procedúrájának befejezésére vonatkozó törvény előírásai szerint, a Kárpótlásokat
Megállapító Központi Bizottság Titkársága ellenőrzést végez azon tényállás
megállapítására, hogy az illető személyre érvényesek-e a helyreállító intézkedések.
Az iratcsomóban fellelhető részletek tisztázása végett a Kárpótlásokat Megállapító
Központi Bizottság Titkársága kérheti a dokumentumok kiegészítését a törvényes
iratokkal, felkérheti az iratok tulajdonosait, valamint más intézeteket, amennyiben
ezek releváns dokumentumokkal rendelkeznek, ezek benyújtására.
- Intézményünkhöz az Országos Bizottság Titkársága által bejegyzett iratcsomók
kapcsán 18 kérést nyújtottak be további iratokkal való kiegészítés végett.
- 74 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.
- 74, a 247/2005-ös törvény előírásai alapján benyújtott kérést elemeztek,
amelyekre elutasítási válaszjavaslatot tettek, a megyei bizottság nem hagyta jóvá
ezeket a kéréseket.
- 55 iratcsomó esetében levelezést folytattak a kártérítésre érvényesített dossziék
kiegészítésére, miután azok tartalmában hiányos hiányosságokat észleltek
(anyakönyvi iratokkal, személyazonossággal, tulajdonjogi iratokkal stb.
kapcsolatosan).
- A Maros Megyei Földalap Bizottsághoz 7, természetben való visszaszolgáltatásra
jogosult természetes személy által kitöltött dossziét továbbítottak, amelyből 5-öt a
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Maros Megyei Földalap Bizottság elutasított. Két dosszié esetében újraelemzés
céljával visszaküldték a dokumentációt.
A területek magántulajdonjogát megállapító megyei bizottsághoz 20, kártérítésre
érvényesített dossziét továbbítottak (1/2000-es és 247/2005-ös sz. törvények) azzal
a céllal, hogy továbbítsák a bukaresti ANRP-hez.
- Dokumentációkat állítottak össze – 15 Prefektusi Rendelet kibocsátására azon
lakóházaknak megfelelő földterületek esetén, amelyek beilleszkednek a 18/1991-es
törvény 36. cikkelyének előírásaiba. Néhány dokumentációt többször is
kiegészítettek, 6 Prefektusi Rendeletet bocsátottak ki.
A 2017-es év során a bíróságon 20 olyan iratcsomó esete szerepelt,
amelynek tárgya a földalap volt, ebből 2 iratcsomó ügye befejeződött a 2017-es
évben, ezek esetén végleges és visszavonhatatlan döntések születtek,
Marosvásárhely Megyei Jogú Város/A városi földalap bizottság javára. 2
iratcsomó ügye elsőfokon dőlt el, 3-at fellebbezés után véglegesítettek, ebből csak
egyet küldtek vissza újratárgyalásra; folyamatban van 2 fellebbezett ügy, 2
áthelyezési ügycsomó, 11 ügy elsőfokon folyamatban van.
Időszerűsítették a mezőgazdasági nyilvántartást, amely 2846 pozíciót
tartalmaz 102 kötetben marosvásárhelyi lakcímmel rendelkező természetes
személyek esetén, 6 kötetben a más településen lakó természetes személyek,
valamint 3 kötetben a jogi személyek részére (2 kötet a marosvásárhelyi, 1 pedig a
más helységben székelő jogi személy részére)
A 2017-es év során a terepen elvégzett ellenőrzések, illetve ezen
ellenőrzések alkalmából kiállított jegyzőkönyvek alapján 89 termelői igazolást és
102 elárusítói könyvecskét bocsátottak ki a 145/2014-es, a mezőgazdasági jellegű
piacok esetén kijelölt szabályozásokra vonatkozó törvény alapján.
A mezőgazdasági nyilvántartásban elvégezték a szükséges módosításokat a
következőkre nézve: a háztartások összetétele; a föld területe és a terület
kihasználtsági kategóriája a tulajdon megszerzése okán (adás-vétel, adományozás,
területcsere).
- A 2017-es év során részlegünk levelezés általi ügyintézésének mérlege: 2778
okirat, amely a földtörvényre vonatkozó különféle kérésekből és petíciókból,
17/2014-es sz. törvény, bírósági eljárási iratokból, szociális segélyért,
ösztöndíjakért, gyereksegélyért folyamodó és más jellegű kérésekből stb. állt (pl.
igazolványok az APIA-hoz).
- 1031 bizonylatot bocsátottak ki a Mezőgazdasági Nyilvántartó nyomán, amelyre
különféle természetes személyeknek szükségük volt a téli szezonban esedékes
fűtéspótlék megszerzéséhez (70/2011-es, a hideg évszakban kötelező szociális
védőintézkedésekre vonatkozó sürgősségi kormányrendelet).
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Időszakos statisztikai jelentéseket készítettek a kérdőívekre kapott válaszok
alapján.
A municípium szintjén 2 haszonbérleti szerződést kötöttek.
Ugyancsak a 2017-es 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 17 eladási
ajánlatra vonatkozóan, egyes, Marosvásárhely megyei jogú város külterületén
található földterület esetén.
CÉLKITŰZÉSEK A 2018-AS ÉVBEN
- A 247/2005-ös törvény alapján benyújtott kérések megoldása, figyelembe
véve a 165/2013-as törvény által eszközölt módosításokat, valamint a 247/2005-ös
és 1/2000-es törvény alapján a kártérítési mellékletekben érvényesített iratcsomók
újraelemzése és kiegészítése;
- A Mezőgazdasági Nyilvántartás kiegészítése és napirenden tartása papíron
és elektronikai adathordozókon - a lakossági háztartások adataival;
- A természetes és jogi személyek által benyújtott összes kérés törvényes és
határidőn belüli megoldása.
Belső ellenőrzési osztály
A belső ellenőrzés független és objektív tevékenység, amely tanácsadást
nyújt a vezetőségnek a bevételek és kiadások megfelelő kezelésére, hozzájárulva
az intézmény tevékenységének tökéletesítéséhez, segíti az intézményt célkitűzései
megvalósításában, melynek révén javul a vezető rendszerek hatékonysága és
hatásossága. Tevékenysége a rizikó kezelésén, az ellenőrzésen és az
adminisztrációs eljárásokon alapszik.
Belső ellenőrzést a Marosvásárhelyi Területi Közigazgatási Egység
keretében kifejtett valamennyi tevékenységre gyakorolnak, beleértve a
Marosvásárhelyi Tanács hatáskörébe tartozó/ alárendelt entitásokat is, a közalapok
létrehozására és felhasználására, valamint a közvagyon kezelésére vonatkozóan.
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A Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város keretében működő Belső ellenőrzési
osztály közvetlenül Marosvásárhely Polgármestere alárendeltségébe tartozik, az
újraközölt, a belső ellenőrzésre vonatkozó 672/2002-es sz. törvény értelmében
szervezett és működik. Az osztály tevékenységét a hároméves terv, valamint a
város polgármestere által jóváhagyott éves terv alapján folytatja.
A 2016–2018-as évre kidolgozott többéves tervezési tevékenység keretében
28 ellenőrzésnek alávetendő struktúrát azonosítottak, osztályok, a polgármester
szakapparátusa keretében működő igazgatóságok, a helyi tanács alárendeltségébe
tartozó, jogi személyiséggel nem rendelkező közszolgálatok formájában, amelyhez
hozzáadódik 4 kereskedelmi társaság és 2, jogi személyiséggel rendelkező
közintézmény, amelyek Marosvásárhely Helyi Tanácsa hatósága alá tartoznak. A
helyi tanács hatáskörébe tartozó entitások közül mindössze az Aquaserv Rt.
rendelkezik saját belső ellenőrzési részleggel, amelynek tevékenységét a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési osztálya értékeli.
A fentebb említett struktúrákon kívül, a Belső ellenőrzési osztály 33,
egyetem előtti oktatási intézményt is ellenőriz, szem előtt tartva a helyi tanács
költségvetéséből kiutalt közalapok felhasználását, valamint a vagyonkezelés
módozatát, beleértve az adminisztrálásukba került ingatlanokat, a Marosvásárhely
Közigazgatási Területi Egység területén levő javak bérbeadási tevékenységének
értékelését, a döntéshozó rendszerek, a vezető- és a belső ellenőrzési/menedzsment
rendszerek értékelését, valamint az ezen rendszerekhez járuló esetleges rizikókat.
Egyes tevékenységek komplexebbek, s több osztály vagy részleg
tevékenységét foglalják magukba. A 2016–2018-as évre kidolgozott többéves
belső ellenőrzési tervből a különböző tevékenységekhez társuló potenciális
rizikószint alapján a 2017-es évre 11 biztosítási tevékenységet választottak ki,
melyek közül egyesek különlegesen összetett tevékenységet foglalnak magukba, s
elkészítették a belső ellenőrzési évi tervet, amelyet az intézmény vezetője, azaz
Marosvásárhely polgármestere jóváhagyott.
A 2017-ben ellenőrzött egységekre vonatkozóan, a Belső ellenőrzési osztály
12
belső
ellenőrzési
tevékenységet
folytatott,
amelyből
8
a
megfelelés/rendszeresség biztosítása és 4 tanácsadási tevékenység.
A következő struktúrákat ellenőrizték:
1. Al.Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium,
2. Unirea Nemzeti Kollégium,
3. Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium,
4. Művészeti Líceum
5. Bolyai Farkas Elméleti Líceum;
6. a Műszaki Igazgatóság keretében működő Energetikai Iroda;
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7. a Társadalmi-kulturális tevékenységek és vagyoni igazgatóság keretében
működő Gazdasági tevékenységeket engedélyező osztály;
8. a Főépítész igazgatósága keretében működő Építkezési engedélyek osztálya
4 tanácsadási tevékenységet véglegesítettek:
1. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: az Állatkert Igazgatósága
eredeti bevételi-kiadási költségvetésének kiegészítésére vonatkozó törvényes
rendelkezések alkalmazása;
2. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: A Helyi Rendőrség
Igazgatósága keretében a szervezési struktúra, a létszámkeret meghatározására,
valamint a bérezési jogok szabályozására vonatkozó információk nyújtása;
3. Tájékoztató jellegű tanácsadás, melynek témája: A közbeszerzési
tevékenységnél megállapított rendellenességek okaira vonatkozó információk
nyújtása, valamint azok megoldásának beazonosítása;
4. Tájékoztató
jellegű
tanácsadás,
melynek
témája:
a
belső/menedzsmentellenőrzési szabványok gyakorlatba ültetési szakaszára
vonatkozó önfelértékelő kérdőív kitöltése 2017. december 31-én, valamennyi
iroda-/osztályvezető által (igazgató által véleményezve), a részleg keretében a
2017-es évben összeállított/időszerűsített dokumentumok függvényében, a
belső/menedzsmentellenőrzési szabványok gyakorlatba ültetése céljával.
Tevékenységük során az ellenőrök szem előtt tartották a menedzsment
biztosítását, azáltal hogy a folytatott tevékenységek összhangban állnak az
érvényes törvényes szabályozásokkal és a belső rendelkezésekkel, felmérték, hogy
a közegységek pénzügyi és ellenőrzési menedzsmentrendszere átláthatóak-e,
valamint megfelelnek-e a törvényességi, rendszerességi, gazdaságossági,
hatásossági és hatékonysági normáknak.
A 8 biztosítási tevékenység során az ellenőrök működésbeli hiányosságokat
fedtek fel, amiért 462 javaslatot tettek.
Valamennyi javaslatot az ellenőrzött egységek elfogadtak. A javaslatok
közül 44-et 2018-ban kell gyakorlatba ültetni.
A 2017. december 31-es gyakorlatba ültetési határidővel rendelkező
javaslat közül 251-et gyakorlatba ültettek, 88 gyakorlatba ültetés alatt áll, míg 79et nem ültettek gyakorlatba, ezekre a határidő meghosszabbítását kérték (2018ban).
Valamennyi tevékenységük során az ellenőrök a felelős tényezők pozitív
hozzáállását állapították meg az ellenőrzött területeken a törvényes szabályozások
megfelelő megismerése és alkalmazása érdekében, valamint a belső
menedzsmentellenőrzési koncepcióval kapcsolatosan (a közintézmények
belső/menedzsmentellenőrzési törvénykönyvét jóváhagyó 400/2015-ös sz.
rendeletnek megfelelően, a 2016. februári 200-as számú rendelettel történő
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utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel). Egyes ellenőrzött entitásoknál
kiderült, hogy a belső ellenőrzés nem teljes működőképes. Általános jellegű
megállapítás, hogy az auditált entitások nem leltározták fel és nem mérték fel a
fontos tevékenységekhez járuló rizikókat, emiatt nem újították fel megfelelően a
rizikójegyzéket, s nem határozták meg a rizikókezelési intézkedéseket.
Ugyanakkor megállapították az operációs eljárások hiányát, illetve azoknak a
tevékenységek, felelősségek, határidők, iratok körforgása, a használt
dokumentumok modelljének részletes meghatározása nélkül való kidolgozását. A
munkaköri leírásokra vonatkozóan, megállapították, hogy ezek közül néhányat
nem az alkalmazott által kifejtett feladatok megjelölésével töltöttek ki, tehát nem
vetették össze a kidolgozott Szervezési és működési szabályzat előírásaival. Egyes
ellenőrzött tanügyi egységeknél nem dolgozták ki a belső/menedzsmentellenőrzési
rendszer fejlesztési programjait, ennek következtében nem ültették gyakorlatba a
belső/menedzsmentellenőrzési
szabványokat.
Ugyanakkor
hiányos
a
nyilvántartásuk és nem biztosít teljes rátekintést a vagyonra.
Az auditorok javaslatokat tettek az ellenőrzött egységek specifikus
célkitűzéseinek megvalósításához szükséges eljárási keret létrehozására, a
tevékenységek megvalósításával megbízott személyek felelősségtudatának
növelésére, valamint a nyilvántartások megszervezésére oly módon, hogy az valós
képet nyújtson a tulajdonról.
A 2017-es pénzügyi év lezárása után a Belső ellenőrzési osztály vezetője
elkészítette az évi tevékenységi jelentést, amely magába foglalja valamennyi
ellenőrzési tevékenységet, a főbb célkitűzéseket, az ellenőrök ténymegállapításait
és a megfogalmazott javaslatait, amely jelentést a közintézmény vezetője, azaz
Marosvásárhely polgármester hagy jóvá, s amelyet a brassói UCAAPI D.G.R.F.P.-hez és a Maros Megyei Számvevőszékhez továbbítanak.
A 2018-as évi tevékenységet illetően, elkészítették a belső ellenőrzési tervet,
amely 10 biztosítási tevékenységet foglal magába. A 2018-as belső ellenőrzési
tevékenységek kiválasztásánál figyelembe vették a rendelkezésre álló emberi
erőforrásokat, a különböző struktúrákhoz, tevékenységekhez járuló rizikók
felmérését, a közentitások vezetőinek javaslatait, a biztosítási tevékenység
időtartamához viszonyított idő-költségvetést, az ellenőrzések időszakos jellegének
tiszteletben tartását, az UCAAPI javaslatait, valamint, esetenként, más, az
auditorok által birtokolt információkat.
A 2018-as évre kidolgozott belső ellenőrzési tervnek megfelelően, belső
ellenőrzési tevékenységeket folytatnak a polgármester szakapparátusába tartozó
egyes igazgatóságoknál és osztályoknál, a helyi tanács alárendeltségébe tartozó
közszolgálatoknál, valamint az egyetemi előtti oktatási egységeknél, az alábbiak
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szerint: egy igazgatóság; két igazgatóság keretében 2 osztály; három közszolgálat;
valamint négy oktatási intézmény.
A belső ellenőrök folyamatosan hangsúlyt fektetnek a szakmai felkészültség
tökéletesítésére azáltal, hogy tanfolyamokon és egyéni tanulmányokon vesznek
részt, illetve a belső ellenőrzésnek kedvező légkört próbálnak megteremteni, az
ellenőrzött egységek tevékenységének hatékonyabbá tétele céljával.
Közönségszolgálati Osztály
A 2017-es év folyamán, a Közönségszolgálati Osztály biztosította a
polgárok, a közintézmények és a gazdasági szereplők tájékoztatását a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szolgáltatási kompetenciáiról, a problémák
hatékony megoldása érdekében.
- Biztosították a polgármesteri hivatal osztályaihoz címzett kérések,
okiratok, dokumentumok felvételét és bejegyzését, a mass-mediával, a
hatóságokkal és intézményekkel való kapcsolatot az országban és külföldön
egyaránt.
- A polgárok rendelkezésére bocsátották a szükséges dokumentumokat, a
típuskérvényeket és a tájékoztató lapokat az 544/2001-es törvénynek megfelelően,
amelyet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő
szolgálatokkal együtt állítottak össze, a polgárok érdekében, hogy kézhez
kaphassák az önkormányzat által kibocsátott okiratokat;
- Tájékoztatták a polgárokat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szolgáltatásainak természetéről;
- Útbaigazították a polgárokat, a közintézmények képviselőit és a gazdasági
szereplőket, hogy bizonyos esetekben folyamodjanak más helyi vagy központi
intézményekhez;
- Biztosították a közérdekű információkra vonatkozó kérésekre a választ,
tájékoztatási-dokumentálódási pontot állítottak fel és működtettek, és a közérdekű
információkra kapott kéréseket speciális jegyzékbe vezették be;
- Kifüggesztették és közölték a közintézmény vagy a hatóság honlapján azt a
listát, amely a közérdekű információkat tartalmazza, és amelyeket hivatalosan
közzétesznek, az 544/2001-es törvény előírásainak megfelelően;
- Összeállították és kifüggesztették az 544/2001-es törvény
implementálásának értékelését;
- Biztosították az írásban, elektronikus formában, lemezeken, CD-ken,
internetes oldalakon a hivatalosan közölt információk közlésére való
hajlandóságot, az 544/2001-es törvény 5. cikkelye előírásainak megfelelően;
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- Postán, futárszolgálat vagy elektronikus posta útján elküldték a
polgármesteri hivatal által megoldott ügyek iratait a kompetenciák függvényében;
- a kéréseket, leveleket, panaszokat és észrevételeket napi szinten
elirányították a megfelelő osztályokra, a megfelelő hivatalnokokhoz, ehhez
hasonlóan a helyi és központi közigazgatási szervektől, valamint az
intézményektől és gazdasági szereplőktől kapott dokumentumokat is.
- Biztosították a megoldott problémákra vonatkozó dokumentumok
letöltését/ nyilvántartásból való kivételét, továbbá
- az iratok és dokumentumok faxon való fogadását és küldését;
- az Önkormányzathoz címzett petíciók, panaszok, észrevételek bevezetését
a nyilvántartásba;
- az 544/2001-es, a közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó
törvény kapcsán való észrevételek bejegyzését;
-- az 544/2001-es, a közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó
törvény kapcsán beérkező adminisztratív panaszok nyilvántartásba való
bejegyzését;
- a közérdekű információk köztudomásra hozását a az 544/2001-es, a
közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó törvény kapcsán, valamint
választ adtak az összes adminisztratív jellegű panaszra
ÖSSZES BEJEGYZÉSEK/MEGKERESÉSEK – 72.646 :
Ezekből - kívülről jött bejegyzések – 41.889, sorrendben:
Közönségszolgálati Osztály: 349, ebből
148 közérdekű információhoz való hozzáférés,
6 adminisztratív jellegű panasz.
Közterület-kezelő Igazgatóság – 1718 ;
Szociális, Kulturális és Vagyoni Igazgatóság – 2654;
Adó- és Díjbeszedési Osztály - 3177
Főépítész Igazgatóság – 646;
Gazdasági Igazgatóság – 14.557;
Iskolaigazgatóság – 1557;
Helyi Rendőrség Igazgatósága – 1193;
Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztály – 1277;
Műszaki Igazgatóság – 737;
Maros Sport és Szabadidő-központ Igazgatósága – 166;
Állatkert Közigazgatási Közszolgálata – 27;
Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Közigazgatási Közszolgálata – 665
Szociális Gondozás Közszolgálat - 4385
Városi Közszolgáltatások Osztálya – 415;
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Bel-és külkapcsolatok Osztálya – 1667;
Gyámhatóság – 461;
Sürgősségi Esetekért Felelős Önkéntes Szolgálat – 341,
Lakosság-nyilvántartási Közösségi Közszolgálat – 851;
Bérelszámoló és Humánerőforrás Osztály – 1076;
Kapcsolattartás a Tanácsosokkal, Titkárság,
Választók nyilvántartása és archívum - 474,
Logisztikai Osztály – 1807;
Nemzetközileg Finanszírozott Projektek- 363;
Földalap és Mezőgazdasági Nyilvántartó Osztály – 1192,
Belső Ellenőrzési Részleg – 49;
A polgármester tanácsosa – 82.
Belső úton érkezett bejegyzések – 30.857.
Szociális Gondozási Osztály
A Szociális Gondozási Osztály magába foglalja a következő részlegeket: Szociális
védelem, Szociális Központ – éjjeli menedékhely, Rozmaring – nappali központ,
Integrált Sürgősségi Diszpécserszolgálat, Romák megsegítésének osztálya,
Szociális gondozás és logisztika, valamint az Egységes iroda.
A Szociális Gondozási Osztály révén, a 2017-es év folyamán a különféle
társadalmi kategóriák részére a következő szolgáltatásokat nyújtották:
* szociális segély (garantált minimális jövedelem) az utólag módosított és
kiegészített 416/2001-es törvény alapján:150 iratcsomó/hónap;
* szociális kantin a 208/1997-as törvény alapján: 610 porció/hónap;
* temetkezési segély a szociális segélyre jogosultaknak a 416/2001-es, utólag
módosított és kiegészített Törvény alapján: 13 család/év
* családtámogatási járulék a 2001/277-es számú Törvény alapján: 365
iratcsomó/hónap
* havi járulék a 2 év alatti gyerekek nevelésére, a 3 év alatti (vagy 7 év alatti a
2007/448-as számú Törvény alapján) fogyatékos gyerekek nevelésére, valamint
beilleszkedési ösztönzés a111/2010-es S.K.R. alapján: 1754 jogosult/év
* személyi gondozó vagy járulék a 2006/448-as Törvény alapján: közel 1.000
eset/hónap;
* otthoni szociális szolgáltatások és anyagi segítség, nemkormányzati
szervezetekkel együttműködve, az 1998/34-es számú Törvény értelmében: 11
alapítvány, 410 haszonélvező/hó;
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* ingyenes városi közlekedés a fogyatékos személyeknek és kísérőiknek,
tanulóknak, egyetemistáknak, forradalmároknak, háborús veteránoknak,
politikailag
meghurcoltaknak
és
deportáltaknak
–
közel
35.000
haszonélvező/hónap
* a segítségre szoruló idős személyek lakásán biztosított közösségi szolgáltatások,
a 2000/17-es számú Törvény értelmében: megközelítőleg 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/hónap;
* a család és iskola elhagyásának megelőzése a Rozmaring Nappali Központon
keresztül, ahol 120 társadalmi kirekesztés kockázatával elő családokból származó
óvodásnak és iskolásnak (3 és 9 év között) biztosítanak szállítást, élelmet, oktatási
és tanácsadási programot, úgy a gyerekek, mint a szülők részére.
* a központosított rendszerben szolgáltatott hőenergiával, gázzal, elektromos
árammal vagy fával való fűtésre vonatkozó támogatás: 960 haszonélvező (5
hónapra) ;
* „Gondozzuk nagyszüleinket” – jóváhagyva a 2009. feb.26-i, 96-os HTH által –
meleg étel (menü) hetente kétszer: 30-an részesültek benne;
* sürgősségi hívások – DIU – 444.333 alkalommal a 2017-es év során, ebből
19.259 – rendőrség, 98.002 – mentők, ISU SMURD – 18.485, csendőrség – 541, a
többi hívás indokolatlan volt.
Az év elején a SPAS felé irányították a szubvenciók jóváhagyására vonatkozó
feladatokat a 34/1998-as törvény, valamint a módosított és kiegészített 2017.
január 26-i, 33-as HTH, továbbá a 2017. márc. 30-i, 107-es HTH alapján.
Az év során, a Helyi Tanácsi Határozat révén módosították a Szociális
Gondozási Osztály szervezési és működési szabályzatát, amelyhez szükséges volt a
működési véleményezés megszerzése.
2017 júniusában készült el a „Zöld út a hosszú távú fejlődés felé” elnevezésű
projekt, az Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz - RO07 Program, amelyet
Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszírozott az EEA GRANTS 2009-2014
által, Az Európai Gazdasági Térség Pénzügyi Alapja által. A projekt
kezdeményezője a Nagyszebeni Környezetvédelmi Ügynökség volt, partnerekkel
együttműködve, mint a Helyi és Regionális Hatóságok Norvégiai Egyesülete - KS,
Nagyszeben Polgármesteri Hivatala, Brassó Polgármesteri Hivatala,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a Nagyszebeni Lucian Blaga
Tudományegyetem, továbbá a Meteorológiai Országos Igazgatóság. A beruházás
összértéke 135.151,46 lej volt, ebből feljavították a Szociális Központ
hőkomfortját.
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Hőszigetelték kívülről a Rozmaring utca 36. Szám alatti Központ épületét, és
két új, 100 kw-os hőközpontot vásároltak, a műszaki tervnek megfelelően. A
szociális központban a belső villanyhálózatot is kicserélték, 159.859,17 lej
összértékben.
Folytatódott a 2016. aug. 30-i, 35-ös HTH által javasolt, két személygépkocsi
megvásárlásának procedúrája, azonban az év végéig a vásárlás nem valósult meg.
December végén befejeződött a Marosvásárhely Municípium lakosságának
társadalmi igényeivel kapcsolatos tanulmány, valamint a szociális szolgáltatásokat
nyújtó szereplők térképe. Következik a tanulmány eredményeinek feldolgozása és
bemutatása, valamint a javasolt tennivalók az implementáció céljából, a szociális
szolgáltatások javítása és diverzifikálása érdekében, a helyi igényeknek
megfelelően.
Folytatódott az együttműködés a családban történő erőszak megelőzését és
visszaszorítását szorgalmazó központtal, valamint a Kitartás Nappali Központtal,
ahol súlyosan hátrányos kiskorúakkal foglalkoznak az Alpha Transilvana
Alapítvány keretében.
2017-ben a Szociális Gondozási Osztály több mind 10.000 megkeresést jegyzett
be. Hasonlóképpen, több mint 5.000 szociális ankétot végeztek el, és az S.P.A.S.hoz közvetlenül 50.000-en folyamodtak.

KÖZBESZERZÉSEK
A 2017-es évben a nyilvános, nyitott árverések, az egyszerűsített
procedúrák, az előzetes közlések nélküli tárgyalások, a közvetlen beszerzések,
valamint az egymásutáni szerződések nyomán 223 közbeszerzési szerződést
kötöttek 47.216.011,58 lej összértékben (HÉA nélkül). Ez az érték csupán az
egymásutáni szerződéseket foglalja magába, és nem a Keretegyezményben
feltüntetett értéket, a következőképpen:
TERMÉKEK beszerzése:
Nyílt árverés – 1 procedúra 1.002.733,84 lej összértékben
SZOLGÁLTATÁSOK vásárlása:
Nyílt árverés – 3 procedúra 2.269.470,2 lej összértékben
Tárgyalás hirdetés közzététele nélkül – 3 procedúra 291.456,00 lej
összértékben
MUNKÁLATOK:
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Nyílt árverés – 1 procedúra, amely keretegyezmény elfogadásával végződött
25.066.666,67 lej összértékben , ebből 2017-ben: 3 egymást követő szerződés
20.526.462,19 lej összértékben
Egyszerűsített eljárás – 2 , 1.338.860,62 lej összértékben
Tárgyalás hirdetés közzététele nélkül – 3 procedúra 1.165.893,93 lej
összértékben
KÖZVETLEN BESZERZÉS:
P.F.A. – 10 beszerzés, 270.050 lej összértékben
Állatorvosi rendelő – 1 beszerzés 32.800,00 lej értékben
termékek/szolgáltatások/munkálatok - 192 beszerzés 12.360.495,86 lej
összértékben
Egymást követő szerződések: 12 , a keretegyezményhez tartozó, 2017 előtt
befejezett munkálatok, 7.957.788,94 lej összértékben

BÖLCSŐDEIGAZGATÓSÁG
A Marosvásárhelyi Bölcsődeigazgatóság egy adminisztratív részlegből és 6
bölcsődéből áll. A 2017-es évben átlagosan 285 gyerek/nap volt jelen (maximális
létszám: 337). Ez növekedést jelent 2016-hoz képest, amikor a jelenlét átlaga 246
gyerek/nap volt.
A Bölcsődeigazgatósághoz tartozik az az ingyenes tejport elosztó pont,
amely 0-12 hónapos gyerekeknek oszt ki tejet a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság listáinak megfelelően. Ily módon 24, 8 kg tejport, valamint 62 dobozt
osztottak ki, mivelhogy júliustól kezdve megszűnt a tejpor küldése.
- 2017 során fogyóanyagokat (mosóport) szereztek be a
zökkenőmentes működés érdekében;
- megfelelő mennyiségű kloramint és fertőtlenítő anyagot szereztek
be;
- folyamatban van a múlt évben elkezdődött eljárás a sürgősen
beszerezhető gyógyszerek, a háztartási gépek és a pszichológiai
tesztelési eszközök beszerzését illetően;
- elvégezték a rovarirtást és a fertőtlenítést minden bölcsődében;
- Megkötötték a szerződést a Víztelep utcai bölcsőde
megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozóan
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Projektek 2018-ra:
- Az európai pénzalapok lehívásának elindítása a meglévő bölcsődék
rehabilitációja és kibővítése érdekében, valamint ezek ellátása a
szükséges hozzávalókkal;
- Egy hűtőrendszerrel ellátott haszonjármű beszerzése az
élelmiszerek szállítása céljából
- Szükséges javítások a 6 bölcsődében
- A bölcsődék ellátása a szükséges leltárba vehető tárgyakkal és
fogyóanyagokkal
LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÁSI KÖZÖSSÉGI KÖZSZOLGÁLAT
A 2017. január 3–december 29. közötti időszakban a Lakosságnyilvántartási Közösségi Közszolgálat a következő célokat határozta meg:
- az anyakönyvi adatok bevezetésének optimalizálását egy informatikai
rendszerbe, valamint kézileg is az anyakönyvi jegyzékbe, továbbá az anyakönyvi
iratok összeállítását ugyanazon rendszer szerint;
- állandóan szem előtt kell tartani az alkalmazottak szakmai felkészülésének
tökéletesítését a legújabb legiszlációs újdonságok elsajátítása céljából
- a tevékenység megszervezésének legjobb formájának alkalmazását, hogy a
polgárok és jogi személyek igényeinek a lehető legrövidebb idő alatt eleget
tegyünk. Ilyen értelemben csökkent a várakozási idő a személyazonossági,
valamint az anyakönyvi iratok esetén, a következőképpen:
- a személyazonossági kártyák esetén a határidő legtöbb 3 munkanapra
csökkent;
- az ideiglenes azonossági kártyák, valamint a lakhely láttamoztatása esetén a
megoldási határidő legtöbb 2 munkanap
- az újszülöttek számára kibocsátott születési bizonyítványt a tudomásul
vételtől számított 1 napon belül kibocsátják;
- az ellopott anyakönyvi iratok/házasságlevél, illetve bizonyítványok esetén
az újat legtöbb 2 órán belül kibocsátják;
- intézkedéseket hoztak a házasság ünnepélyes szertartása terén, valamint a
város területén való elhalálozások bejegyzése kapcsán az ünnepnapokon, illetve a
törvényes ünnepeken, e területen nem jegyeztek fel egyetlen panaszt sem a
polgárok kiszolgálását illetően;
- a közszolgálat terén mindig is meg volt az igyekezet a polgárok korrekt
tájékoztatására, ami az igényelt szolgáltatás procedúráját illeti, ezek kifüggesztésre
kerülnek a város honlapján, valamint a mass-media felületein.
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- a polgárok kiszolgálása a házasság online bejegyzésének alternatíváját
alkalmazva
Személynyilvántartási vonalon a polgárok, valamint más intézmények kéréseit
100%-ban megoldották, az eredmények a következők:
1. 22.622 személy számára bocsátottak ki személyazonossági iratokat, ebből
21.364 személynek személyazonossági kártyát, 1.258 személynek pedig
ideiglenes személyazonossági kártyát.
2. A 18. Évük betöltése után első ízben bocsátottak ki 31 személy részére
személyazonossági iratokat, akik ezáltal törvényes okmányokhoz jutottak
3. 4.992 személy igényelte lakhelyének bejegyzését a személyazonossági iratába
4. 2337 személyt vettek nyilvántartásba, amelyből:
- 2.225 születés,
- állampolgárság elnyerése/visszaszerzése – 9 eset
- külföldiről romániai lakhelyre váltó személyek nyilvántartásba vétele
- 96 eset
Időszerűsítették az Országos Lakosság-nyilvántartót az alábbi adatokkal:
elhalálozások száma: 2391;
házasságok, válások számának nyilvántartásba vétele: 1702;
a Bukaresti Lakosság-nyilvántartó Közösségi Közszolgálathoz továbbítottak
687 bírói végzést és határozatot bírói vizsgálatra, házi őrizetre, illetve választási
jog megvonására vonatkozóan;
253 személynek időszerűsítették az adatait az Országos Személynyilvántartóban, külföldi lakhelyének megállapítására vonatkozóan
5. Annak érdekében, hogy nem szállítható személyeknek személyazonossági
iratot állítsanak ki, 122, házhoz való kiszállást hajtottak végre, melynek során 310
személy számára állítottak ki személyazonossági iratot.
6. Összhangban a 33/2016-os SKR, valamint a 801/2016-os KH előírásaival,
az egészségügyi egységek kérésére 51 alkalommal szálltak ki az említett
egészségügyi
egységekhez,
51
esetben
bocsátottak
ki
ideiglenes
személyazonossági kártyát azon beutalt személyeknek, akik nem rendelkeztek
személyazonosságival, vagy ezek határideje lejárt.
7. 117 esetben bocsátottak ki ideiglenes személyazonossági kártyát hajléktalan
személyeknek;
8. Az öregotthonokban az igénylő idős személyek számára 15 kiszállást
kezdeményeztek, és 120 személy számára vezették be a személyi
igazolványba a tartózkodási helyet;
9. 8 alkalommal szálltak ki a fegyházhoz és 13 ideiglenes személyazonossági
kártyát bocsátottak ki a szabadságuktól megfosztott személyek részére,
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valamint 13 ideiglenes igazolványt bocsátottak ki a letartóztatottak részére;
10. A polgárok, kiskorúak és az intézményesített személyek számára az iratok
törvényes kibocsátása mind az anyakönyvi, valamint személynyilvántartási
vonalon havi tervszerűséggel folyt. A vizsgált időszakban 39 ellenőrzést
végeztek a gondozó központokban, prioritást élveztek az anyakönyvezési
teendők, valamint az intézményekben elhelyezett gyerekek személyi
igazolványai. Ez alkalommal szem előtt tartották a következőket:
a. Az egészségügyben felelős személyek újraképzése az újraközölt
119/1996-os törvény által előírt kötelességek kapcsán, valamint a
97/1995-ös KR előírásainak megfelelően;
b. Az ellenőrzés alatt álló központok és egységek helyzetének ismerete;
c. Az a mód, ahogy betartják az intézményekben elhelyezett személyek
ki/belépését és ezek szigorú felvétele a jegyzékbe, valamint a
személyes iratcsomó megléte (anyakönyvi kivonat, azonossági iratok)
d. A kellő segítség nyújtása azon kiskorúaknak vagy azon
személyeknek, akik nem rendelkeznek személyazonossági iratokkal.
Az elvégzett ellenőrzések folytán 26 kiskorú és 51 felügyelt személy kapott
érvényes személyi kártyát.
E tevékenységi ágazat specifikus tevékenysége hatékonyabbá tétele érdekében
havonta együttműködés van a Maros megyei DGASPC-vel, továbbá kérik a
támogatást azon fiatalok személyazonossági iratokkal való ellátása érdekében,
akik betöltik 14. életévüket, valamint azon gondozott személyek részére,
akiknek iratai az illető időszakban érvényüket vesztik. Azok esetén, akik
számára először bocsátanak ki személyazonossági kártyát, az előző hónapban
kell adatellenőrzést tartani.
11. Specifikus tevékenységek folytak 37, Moldova Köztársaságból származó
román állampolgár esetében, az érvényes személyi kibocsátása alkalmával.
12. Ami az iskolás tanulók érvényes személyi okmányokkal való ellátását illeti,
a Maros Megyei tanfelügyelőséggel, valamint a SCLEP körzetéhez tartozó
37 tanegységgel szoros volt az együttműködés. Kikérték a 14 évet betöltött
tanulók névjegyzékét, és felügyelték érvényes személyivel való ellátásukat.
Azokat is ellátták személyazonossági kártyával, akik 2015-ben vagy 2016ban töltötték be 14. életévüket, de még nem igényelték az okmányokat.
Továbbá, azok a tanulók, akik 2017-ben töltötték be 14. életévüket,
megkapták érvényes személyi kártyájukat. Nyilvántartásunkban szerepeltek
még 8-an, akik 2015-ben, illetve 94-en, akik 2016-ban töltötték be 14.
életévüket, és nem kérték még a személyazonossági kártya kibocsátását.
Ezen személyek esetén terepen végeztek ellenőrzést és aktualizálták a RNEP
által - 14 eset – majd behivatták őket mint „elmaradt meghívottakat.” Végül
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mind a 88 tanuló megkapta személyi okmányait. Az 1426, 14 évet betöltött
tanulóból 1292 részére bocsátottak ki érvényes személyi iratokat, 134
esetben pedig írott figyelmeztetőt, meghívót küldtek.
13. A roma etnikumú román állampolgárok törvényes iratokkal való ellátása
céljából specifikus tevékenységek folytak. A S.P.C.L.E.P-hez tartozó területiközigazgatási egységektől kapott összesítéséket centralizálták, az eredményt
havonta kommunikálták a DJEP Maros felé. Az érvényes személyazonossági
iratok kibocsátásakor RNEP – ellenőrzéseket végeztek.
A fent említett időszakban:
- 7 roma nemzetiségű román állampolgár nem rendelkezett érvényes
személyi iratokkal;
- jegyzékbe vettek 11 esetet;
- 10 esetben ellenőriztek és bocsátottak ki érvényes iratokat;
- 5 olyan személy maradt, akinek nem volt érvényes személyi
azonosítója. E személyek esetén terepen tartottak ellenőrzést.
A közrendi, jogi és védelmi feladatot, valamint a gyerekvédelmi
feladatot ellátó közintézmények kérésére, valamint más jogi vagy
természetes személy kérésére 4901 személyt ellenőriztek a
2001/677-es törvény előírásai szerint.
14. 213 meghívót szerkesztettek és küldtek el azoknak, akik 2017-ben
igényelték ezen iratokat, és nem vették át. Azon személyek számának
csökkentése érdekében, akik nem igényelték a személyazonossági
kibocsátását, együttműködés volt a rendvédelmi szervekkel, kiszálltak
terepre a mobil-szolgálattal, együttműködtek a Helyi Rendőrséggel a
meghívók kiosztásában azoknak a személyeknek, akik lejárt határidejű
személyi iratokkal rendelkeztek és nem igényelték az új kibocsátását, és
azoknak, akik soha sem igényelték személyazonossági kibocsátását. A helyi
sajtó tájékoztatott ezekről az esetekről.
15. A SCLEP Marosvásárhely specifikus tevékenységeket folytatott, amelyek
14.684 személyazonossági irat kibocsátását eredményezték, ebből 12.205-öt
az előbbi személyazonossági érvényességi határidejének lejárta miatt, 2448at pedig a 14. életév betöltése okán. 31 személyazonosságit bocsátottak ki
olyan, 18. életévüket betöltött személyeknek, akik életük első személyi
kártyáját kapták meg.
A SPCLEP, a közrendi szervek és helyi rendőrség közötti együttműködésnek
köszönhetően, az elemzett időszakban befejeztük a terepen végzett
tevékenységeket, személyi iratokat állítottunk ki a 2016 III- IV negyedévében és
2017 I-III negyedévében hátralékkal rendelkező személyeknek, valamint 3574
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esetben helyszíni ellenőrzéseket tartottunk. 108 személy ellenőrzése maradt még
hátra.
A közrendért felelős rendőrök helyszíni ellenőrzései során:
- folytattuk az ellenőrzéseket a saját nyilvántartásokban, az útlevélosztály
nyilvántartásaiban, az anyakönyvi hivatal nyilvántartásaiban, a börtönökben, 183
személyre vonatkozóan;
- időszerűsítettük az Országos Lakosság-nyilvántartót, 1644 operatív említéssel,
amint következik:
hátralékkal rendelkezők, akik külföldre távoztak 263;
hátralékkal rendelkezők, akik lakcímet váltottak 150;
letartóztatott, hátralékkal rendelkezők
9;
hátralékkal rendelkező ismeretlen lakcímű - 85;
hátralékkal rendelkező meghívott
- 861;
tisztázott személyek helyzete:
- 716
új személyi irat kibocsátása
- 1439;
e. Tisztázták 1445 személy helyzetét a következőképp:
f. Új személyi irat kibocsátása - 1439;
i. Halálesetek bevezetése az Országos Személynyilvántartóba RNEP - 6;
Ugyanazon tevékenységet folytatták azon 1026 személy esetében, akik nem
kérték a személyazonossági iratok kibocsátását a törvényes határidőn belül,
854 személyhez szálltak ki terepre ellenőrzésre.
Az ellenőrzések folytán:
g. folytatódtak az ellenőrzések a helyi nyilvántartásban, az útlevélosztály nyilvántartásában, valamint az anyakönyvvezetésnél, 76
esetben
h. aktualizálták az Országos Személynyilvántartót – 314 operatív
bejegyzés
i. tisztázták 283 személy helyzetét a személyazonossági iratok
kibocsátásával
Továbbá, kérték a különböző helységek polgármesteri hivatalainak segítségét is
azon személyek kapcsán, akik ezekben a helységekben laknak, és már lejárt
személyi irataiknak érvényességi határideje. Ismertették ugyanakkor a
2006/1375-ös KH 51. cikkelyének ide vonatkozó előírásait is.
Anyakönyvi vonalon 100%-ban eleget tettek az állampolgárok és intézmények
kéréseinek, a tevékenység a következő mutatókban öltött testet:
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Anyakönyvi iratok bejegyzése - 7985, amelyből:
- születések – 4071 (103 átírás, 5 örökbefogadás, 379 késett bejegyzés)
- házasságok – 872 (64 átírás, 18 vegyes házasság)
- elhalálozások – 3044 (43 átírás)
- válási ítéletek bejegyzése – 8;
- kiigazítások az anyakönyvi kivonatokban - 17;
- adminisztratív vonalon megoldott névváltoztatások - 23;
- külföldi anyakönyvi iratok átíratása - 8 .
Összeállítottak és kibocsátottak:
- 4902 anyakönyvi bizonylatot, amelyből 3789 születés, 744 házasság és 369
elhalálozás;
- 182 többnyelvű kivonatot, amelyből 129 születés, 48 házasság és 5
elhalálozás;
- kérésre kibocsátott anyakönyvi bizonylatok - 217;
- más polgármesteri hivataloktól kapott átiratok - 2357;
- elhalálozási átirat - 2320;
- más polgármesteri hivatalokhoz küldött átiratok - 401;
- válási végzések - 137;
- közjegyzők által kibocsátott válási bizonylatok - 148;
- közigazgatási válási bizonylatok - 8;
- anyakönyvi kivonatok - 632;
- 20 DEPABD – bukaresti közlés
- névváltoztatások - 25;
- gondnokság alá helyezési végzések;
- házassági egyezmények - 15;
- vegyes válás - 3;
- örökbefogadási átiratok - 5;
- személyi szám átírása - 23;
- állampolgárságról való lemondás/ állampolgárság visszanyerése – 7;
- válási kivonatok - 421;
-házassági/válási/elhalálozási/névváltoztatási dossziék összeállítása - 59
Továbbá összeállítottak 6 bírósági dossziét, 224 adatszolgáltatást, 98 személyi
szám igénylést, 13 hibás személyi számot, 17 átírást, 105 apasági elismerést.
Határidőn belül továbbítottak több mint 4071 névleges közlést minden
újszülöttre/házasságot kötőre/ elváltra/elhunytra a SPCLEP-hez.
A bejegyzetlen születések számának csökkentése érdekében (anyakönyvi
hivatal) számos ellenőrzést hajtottak végre hajtottak végre, együttműködve
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Marosvásárhely municípium 3 szakklinikájával. Együttműködési protokollumot
állítottak fel az összes érintett intézménnyel. A 2017-es évben 4.071 születésből
30-at még nem jegyeztek be.
A 2017-es év folyamán hangsúlyt helyeztek azon tevékenységekre, amelyek
a 2012-es, 2013-as, 2014-es és 2016-os évben született, de be nem jegyzett
gyerekek számának csökkentését voltak hivatottak elérni, 16 gyerek bejegyzése
még megoldásra vár.
A polgárok érdekében megvalósult a házasságkötések on-line alapú
időzítése (beprogramozása). A 2018-as évre, szolgálatunk tevékenységének
célkitűzései a következők:
1. az anyakönyvezési részleg informatizálásának tökéletesítése a polgármesteri
hivatal szakszolgálataival együttműködve, valamint az adatbázis kiegészítése;
2. az alkalmazottak szakmai felkészülésének további tökéletesítése;
3. a polgárokkal való kapcsolattartás javítása
4. az informatikai felszerelés helyettesítése új, az aktuális szükségleteket
kielégítő, versenyképes számítógépekkel
5. egy, a SCLEP két osztályának tevékenységéhez szükséges helyiség kijelölése
ugyanazon helyen
6. azon
polgárok
kiszolgálási
tevékenységének
korszerűsítése
és
leegyszerűsítése, akik a Lakosság-nyilvántartási Közösségi Közszolgálat és az
Anyakönyv-vezető Osztály szolgálatait veszik igénybe, a következőképpen:
j. on-line időzítés a személyazonossági iratok kiadása, az anyakönyvi
akták átírása és az adminisztratív úton történő névváltoztatás
eszközlése érdekében
k. a városi szinten használt informatikai program bővítése a
dokumentumkezelés és a rendszerkezelés szintjén. Ez az applikáció
elérhetővé tenné az SMS vagy e-mail általi értesítéseket azon
dátumokra vonatkozóan, amikor a személyazonossági, valamint
házassági iratokat igénylők kézhez kapják okmányaikat.
7. Az anyakönyvi jegyzékek bekötése és borítólappal való ellátása, 100 évre
szóló megőrzéssel
VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYA
A. A fő célkitűzések és tevékenységek, melyekben a Városi Közszolgáltatások
osztálya részt vállalt a 2017-es évben a következők:
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A. A szakosztály tevékeny szerepet vállalt a város jelentős kulturális
eseményeinek megszervezésében, valamint más események során, amelyeket
2016-ban a Középkori Várban, a Ligetben, a Mihai Eminescu Művelődési
Központban, a Rózsák terén, a Nyári Színházban, a Művész Moziban, valamint a
Somostetőn rendeztek: szabadtéri és nem konvencionális színházi előadások,
koncertek, művészi jellegű előadások szabad téren és bent, kollokviumok,
konferenciák, festészeti és képzőművészeti kiállítások, művészeti-kulturális témájú
szemináriumok, filmfesztiválok és gálák, interkulturális és interetnikai jellegű
tevékenységek és események, néprajzi- és folklórfesztiválok, kézműves vásárok,
összetett tevékenységek gyerekek részére, könyv- és lapbemutatók, találkozók
kulturális személyiségekkel; egyesületek, szervezetek és magáncégek által
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 2017-ben a következőket foglalták
magukba: 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, sportpálya.
2018-AS ESEMÉNYEK: VÁR, SOMOSTETŐ, VÁROSI PARK,
NYÁRI SZÍNHÁZ
2018
Január

Február

VÁR
Festménykiállítások
Esküvők vására –
Mercur Egyesület
-programok
és
fejlesztés
Festménykiállítások

SOMOSTETŐ

VÁROSI PARK

NYÁRI
SZÍNHÁZ

A gyerekek
korcsolyapályája

Kis jégkorongozók
kupája
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Március

Április

Május

Kiállítások
Könyvbemutató
Romániai
Cserkészek
Közgyűlése
Tojásfestés
és -kiállítás
Kommunikációs
tanfolyam
romáknak–
Marosvásárhelyi
Polgármesteri
Hivatal
Könyvbemutató
és adományozás a
rákbeteg gyerekek
részére
ACBC
Gépkocsi-kiállítás
Egyetemisták
napja–Maros
Runners
Egyesület

Kerékpárverseny
–Master Ski SK

Egyesülve
zenében –
Alpha
Transilvania

a Városnapok
F

Hazai élelmiszer- Sportnapok
–
termékek vására Stefánia - óvoda
Mercur Egyesület

Tevékenysé
g–Alpha
Transilvania
Alapítvány
Szabadtéri
filmvetítés

Műhely
diákoknak
Nemzetközi
ortopédiai
tanfolyam – Dr.
Băţagă
Oldtimerek
parádéja
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Városnapok
A Fény
Fesztiválja –
Romániai
Cserkészek
Szervezete
Június

Bolyai alkotótábor
Képzőművészeti
Tevékenységek
kiállítás és album gyerekeknek
bemutatás–
Gyarmati J.
Mozgás és sport
tevékenységek –
Gyerekek rajzai – JCI Egyesület
a kis téren
Találkozó az
Harc a
óvónőkkel –
drogterjesztés és
Pedagógiai
fogyasztás ellen
Középiskola

Labdarúgó torna – Labdarúgó
Juvenes Egyesület torna
–
Juvenes
Családok
Egyesület
találkozója
a
befogadott
Remény
gyerekekkel
Koncert
Sportnap – Hifa
RO Egyesület

Gyerekünnepség –
Egyesülés
Középiskola
Festészeti műhely
gyerekeknek
Kerékpározás
–
Skirt Bike RO –
Dzsessz – előadás
Kardiológiai
kongresszus - Dr.
Benedek
Könyvkiállítás és
bemutató - Ovidiu
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Stan

Július

Tevékenység – A
Marosvásárhelyi
Fegyház
Konferencia
–
Tartalékos
Katonatisztek
Egyesülete
Gyermeknevelési Sport lábbelik
labor – Edulab bemutatója
–
Egyesület
Decatlon
Kerékpárok
tesztelése
–
Biketrade
Egyesület
Lăurean Kupa– A Magyar Kultúra
Mures Runners Napja

A szoptatás hete
Augusztus
Harmonia Cordis
koncert

24 H – mountain Mentőszolgáltatás
bike verseny
Világverseny - ISU A Román
Nyelv Napja
Zurli Csapat

Simfest
Az elszármazott
marosvásárhelyiek
találkozója
Szeptember Dzsesszkoncert
Mezítláb
parkban

Brio
Sonores
koncert

a

Mentőszolgáltatás Boksz – gála
Világverseny - ISU
Kutyakiállítás
Rockfesztivál

Kézimunka
fesztivál

Október

–

Street Food –
Marosvásárhelyi
Önkormányzat
Kiállítások
Gyerek - cross –

Olympikus

Kupa
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ASCOTID
A kézművesség és
mesterségek
Tájékozódási
vására
verseny és más
tevékenységek–
Borfesztivál
Transilvania SK
Dzsesszkoncert

rokkant személyek
részére–
ACS
Olimpikus
Szezonnyitó
Románia
Cserkészei

–

Tosca
szimfonikus
koncert
Vásár a Várban –
Mercur Egyesület
500 év reform – a
Vár Fotó Klubja
Cserkészek
évnyitója
Creative hands
Oldtimerek
kiállítása
Retromobil
RO

–
Club

Könyvbemutató –
Csegzi S.
Angyalok hete

November

SMURD
konferencia
Műhely
gyerekeknek
JCI
Pszichológiai

a
-
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konferencia
Oana C.

–

VIII. Nemzetközi
Szalon, 26.
biennálé - fotókör
Városi ünnep –
Rînja Claudia
Kommunikációs
tanfolyam – Batler
Alapítvány

December

Pedagógiai kör –
Méhecske Óvoda
A Télapó Vására
Kiállítások
és
műhelyek

Korcsolyapálya
Műkorcsolya

Kommunikációs
tanfolyamok
–
Batler Alapítvány
Kreációs műhely
gyerekeknek
–
Közösségi
Alapítvány
Konferencia
–
orvosi témák –
Gedeon Richter
Tevékenységek
gyerekekkel
–
Divers Egyesület
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Elvégzett munkálatok és javítások a 2017-es év folyamán:
1. Sürgős javítási munkálatok a mosdókban - 15.823,10 lej (HÉÁ-val együtt);
2. Javítási munkák a városi temetőkben - 229.682,41 lej (HÉÁ-val együtt);
3. Javítási munkák a román hősök temetőjében - 83.422,08 lei (HÉÁ-val
együtt);
4. Javítási munkák a szabadidő-övezetekben és sportpályákon – 359.514,93 lej
(HÉÁ-val együtt);
5. Öntözőrendszer javítása és karbantartása - 218.480,52 lej (HÉÁ-val együtt);
6. Esővíz összegyűjtése és vízlevezetési munkálatok -– 294.000 lej (HÉÁ-val
együtt);
7. Vásári kis házak – 124.350,00 lej (HÉÁ-val együtt);
8. Szellőztető rendszerek, természetes szellőztetés – 83.665,76 lej (HÉÁ-val
együtt);
9. Kupola-felnyitás automatizálása - 44.268,00 lej (HÉÁ-val együtt);
AZ ARTA MOZI TEVÉKENYSÉGEI 2017-ben
(filmvetítés, koncertek, filmfesztiválok)
DÁTUM
Január
20–22.
Február
24.
Február
25.
Március
1–5.

TEVÉKENYSÉG
„TRANSYLVANIA CINEMA AWARDS”
FESZTIVÁL
SZERELEM-NAPI SPECIÁLIS PROGRAM
AZ ELLE CÍMŰ FILM EXKLUZÍV
VETÍTÉSE
A MAGYAR FILM NAPJAI

Március INGYENES FILMVETÍTÉS HÖLGYEKNEK
1. és 8. ÉS KISASSZONYOKNAK
Április
A LENGYEL FILM NAPJAI
7–9.
FILMNÉZÉS AZ „ISKOLA MÁSKÉPP”
Április
ORSZÁGOS PROGRAM KERETÉBEN
A PERSONAL SHOPPER CÍMŰ FILM
Április 29.
EXKLUZÍV VETÍTÉSE

SZERVEZŐ
ScoreKraft ÉS S.P.U.M.
SPUM ÉS MŰVÉSZ MOZI
TRANSILVANIA FILM ÉS
S.P.U.M.
K’ARTE KULTURÁLIS
EGYESÜLET ÉS S.P.U.M.
MAROSVÁSÁRHELYI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS
S.P.U.M.
K’ARTE KULTURÁLIS
EGYESÜLET ÉS S.P.U.M.
MAROS MEGYEI ISKOLÁK
ÉS ÓVODÁK
TRANSILVANIA FILM ÉS
S.P.U.M.
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Május
AZ EURÓPAI FILM NAPJAI
19–21.
Június 1.

FILMNÉZÉS A NEMZETKÖZI
GYERMEKNAP ALAKALMÁBÓL

Június „BRITISH DOCUMENTARY” – INGYENES,
2–17. DÍJAZOTT BRIT DOKUMENTUMFILMEK
Június 30 –
A NORVÉG FILM NAPJAI
július 2.
ANDRÉ RIEU KONCERTJÉNEKHELYSZÍNI
Július 23. MŰHOLDAS KÖZVETÍTÉSE MASTRICHTBŐL
A „BREAKING NEWS” CÍMŰ ROMÁN
Október 2. FILM GÁLAESTJE – A FŐSZEREPLŐK ÉS
A RENDEZŐNŐ JELENLÉTÉBEN
Október
AZ ÉSZAKI FILMEK NAPJAI
20–22.
November „TRANSYLVANIA CINEMA AWARDS”
3–4. FESZTIVÁL – „UTAZZ A FILM FELÉ”
November
5–7.

A LUX. FILMEK NAPJAI

November
EURÓPAI FILMEK HETE
10–16.
November SZATÍRA – ÉS HUMORFESZTIVÁL –
21. VÍGJÁTÉKOK VETÍTÉSE

ROMÁN KULTURÁLIS
INTÉZET, K’ARTE
KULTURÁLIS EGYESÜLET
ÉS S.P.U.M.
MAROSVÁSÁRHELYI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS
S.P.U.M.
K’ARTE KULTURÁLIS
EGYESÜLET ÉS S.P.U.M.
K’ARTE KULTURÁLIS
EGYESÜLET ÉS S.P.U.M.
D'STARS ÉS A
MAROSVÁSÁRHELYI
ÖNKORMÁNYZAT
TRANSILVANIA FILM ÉS
S.P.U.M.
K’ARTE KULTURÁLIS
EGYESÜLET ÉS S.P.U.M.
ScoreKraft ÉS S.P.U.M.
Az Európai Parlament
Információs Irodája és a
S.P.U.M. együttműködésben a
Chelgate Public Affairs &
Public Relations-szel
MARCOM FANTASTIC kft
és SPUM
MAROSVÁSÁRHELYI
EGYETEMISTÁK LIGÁJA
ÉS S.P.U.M.

AZ ARTA MOZI TEVÉKENYSÉGEI 2017-ben
(kulturális események, kiállítások, , szemináriumok, könyvbemutatók)
DÁTUM
TEVÉKENYSÉG
Január 20. DÍJKIOSZTÓ GÁLA

SZERVEZŐ
SACURA SPORT KLUB
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK –
CUKORBETEGSÉG
A PETRU MAIOR EGYETEM
Május 9.
FESZTIVÁLJA

Január 30.

Május 19. A HELYI RENDŐRSÉG NAPJA
Június 1. DÍJKIOSZTÓ GÁLA
A MAROSVÁSÁRHELYI ROMÁN
ORTODOX FŐESPERESI HIVATAL
Június 6. TAVASZI KONFERENCIÁJA

Augusztus HELYI TELEVÍZIÓK FESZTIVÁLJA 21-27. SIMFEST
Augusztus
FOTÓKIÁLLÍTÁS ÉS MEGNYITÓ
21-27.
A MAROSVÁSÁRHELYI ROMÁN
Október 11. ORTODOX FŐESPERESI HIVATAL
ŐSZI KONFERENCIÁJA
November
UNIFEST FESZTIVÁL
14.

ASCOTID – MAROS
PETRU MAIOR EGYETEM
A MAROSVÁSÁRHELYI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
HELYI RENDŐRSÉG
SACURA SPORT KLUB
A MAROSVÁSÁRHELYI
ROMÁN ORTODOX
FŐESPERESI HIVATAL
SIMFEST EGYESÜLET ÉS
A MAROSVÁSÁRHELYI
ÖNKORMÁNYZAT
SIMFEST EGYESÜLET ÉS
A MAROSVÁSÁRHELYI
ÖNKORMÁNYZAT
A MAROSVÁSÁRHELYI
ROMÁN ORTODOX
FŐESPERESI HIVATAL
KULTURÁLIS ÉS
TUDOMÁNYEGYETEM

- Filmek - 191 filmcím
- Nézők - 30.098, ebből 2.871 gyerek (csoportok, akik 1 lejes belépőjegyben
részesültek);
- Bevétel: 351.184,00 lej;
- Filmfesztiválok – 11
- Műholdas közvetítés - 1 (André Rieu koncert - Maastricht 2017)
- fotókiállítás – és megnyitó – 2
- tudományos konferenciák és szemináriumok – 3.
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A MAROS SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT IGAZGATÓSÁGA
Az idény előkészítésekor, mint minden évben, igyekeztünk, hogy a
közönséget a megszokott szolgáltatásokkal várjuk, kezdve a főbejáratoktól a
gépkocsik általi megközelíthetőségig, a gyalogösvényektől a sétányokig és a
parkolókig, mindent megtéve azon személyek kényelméért, akik a Maros Sport- és
Szabadidő-központban akarják eltölteni szabadidejüket.
I.

Javítási és automatizálási munkálatok a víkendtelepi bejáratoknál

Célkitűzések:
- a díjbeszedő-rendszer korszerűsítése
- a forgalom gördülékenységének biztosítása
- a bevételek valós idejű kezelése, valamint a csalások lehetséges kiküszöbölése
- a látogatók számának elemzése különböző övezetekben, valamint a jövőbeni
látogatók számának becslése
A 2015-ös év folyamán átadták a Maros Sport- és Szabadidő-központban az
automata belépőrendszert. Felszerelték a beléptetési eszközöket –
forgókereszt/forgóajtók, IT felszerelések – számítógépek, monitorok, díjbeszedő
eszközök, nyomtatók, pénztárgépek, térfigyelő kamerák. A rendszert az idény
megnyitásakor hozzák működésbe, majd az idény zártakor leszerelik az
eszközöket. A nyári idény alatt fenntartják a beléptető-rendszer karbantartási
szolgálatát.
A videokamerákat úgy szerelték fel, hogy befogják a belépők övezetét,
valamint a szabadidő-központ zsúfoltabb részeit, egy hatékonyabb felügyelet
céljából.
A Csónakos utcában elhelyezkedő, a Maros folyó melletti parkolót
korszerűsítették, a 92 parkolót füves szegéllyel látták el.
II. Gumiburkolattal ellátott és kerítéssel bevont játszópark (új)
A kockákkal, átjárókkal, csúszdákkal és más tárgyakkal ellátott játszópark
két év használata után rájöttünk, hogy egy adott kor- és igény-kategóriába
sorolható gyerek igénye nincs lefedve. Egy elemzés során találtunk egy
kiegészítő övezetet a nagy játszótér mellett, amelyet a gyerekek kérései
szerint alakítottunk ki. A játszópark 454 m²-nyi teljes területét
gumiburkolattal vontak be, többszínű, 1 m magas kerítéssel vontuk be a
hozzávetőleg 100 folyóméter kerületen. A játszóparkot 16 rúgóra helyezett
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figurával, 8 csúszdával, 4 billenő-hintával, 2 mászkálóval és 6 paddal látták
el, egy kellemes hangulatú szabadidős környezetben.
III. Gyerekjátszóterek karbantartása és előkészítése, ahol szükséges volt a
képzelőerőt, a jó társas kapcsolatokat, a fizikai és koordinációs képességeket
fejlesztő környezet kialakítása. Ennek harmonikusan be kell illeszkednie a városi
összképbe, és jó relaxációs helynek kell válnia a gyerekeket elkísérő felnőttek
körében is.
Az összes gyerekeknek szánt játékelemet az európai szabványok szerint
készítették.
Az összefüggő játékrendszer fő elemei 14, a betonba erősített acél-kockából
állnak, a következőképpen:
- standard kocka – 6 db, kétszintes – (4 x 4 x 4,2 m)
- rácsos típusú mászóka egységek– 5 db
- pókháló típusú mászóka egységek – 3 db
- felüljáró - 7 méteres – 10 db
- felüljáró - 13 méteres – 4 db
- 5 féle csúszda – összesen 37 db –
A csúszdák formájuk szerint 5 félék, és üvegszállal erősített poliészter
gyantából készültek, különféle színekre festve, és ellenállóak kell, hogy legyenek a
súrlódással és az UV-sugárzásokkal szemben.
–
hullámos csúszda
–
egyenes csúszda
–
görbe alakú csúszda
–
spirál alakú csúszda
–
tubuláris, 360 fokos csúszda
A csúszdák karbantartásának köszönhetően a csúszófelületen a gyerekek
biztonságban vannak, és körös-körül pedig legkevesebb 1,5 méternyi széles
biztonsági és intervenciós felület található, amelyet 50 mm vastag épp erre a célra
elkészített gumiszőnyeg takar. E gumiszőnyeg szerepe elnyelni az esés (ütődés)
erejét, és korlátozni a sérülés veszélyeit esés esetében.
Munkálatokat végeztek a játszópark bejáratánál is, ezen belül az ösvények
burkolata esetében, beleértve a rázónyomásos készelemeket és az 50x50 cm-es
méretű színes gumiszőnyegeket a megsérült felületeken.
A járópallóknál és a 14 kockánál a padlót újrafestették. Ez utóbbi lucfenyőlemezből (4,8 cm vastag és 10-15 cm széles) készült. A karbantartási és felújítási
munkálatokat saját költségvetésből fedezték.
Igyekeztünk a következőket is használatra bocsátani:
125

- 22, rugóra illesztett figura – elefánt, kiskocsi, lovacska, réce, motorkerékpár,
fóka, macska
- óra-számlap
- X-O játék
-kis padok
- speciális asztal sakktáblával
- szemetesládák
Felújították a homokozókat, kicserélték a szegélyeket és a homokot a
hintáknál és a játékházaknál, padoknál stb.
IV. Futballpályák karbantartása – a minifutball-pályákon karbantartási
munkálatokat végeztek - fésülés, kaucsuk-granulátumok visszatöltése a 62X42
méteres műfüves szőnyegre – az Old-Boys pályát beleértve. További munkák : a
sportpályák kerítésének kicserélése, a hálók cseréje. Az éjszakai világítórendszerben kicseréltek reflektorokat, lámpákat stb. Az öltözőket higienizálták,
kifestették, a bútorzatot (szekrények, padok) megjavították, a vezetékeket,
kagylókat, a hő- és villanyvezetéket megjavították, esetenként kicserélték.
V.5A + 5B típusú, csúszdával ellátott víkendtelepi medencék javítása – Az
5A+5B típusú, csúszdával ellátott medence területe 3.570 m², és két, egyenként 70
cm mélységű medencéből áll, amelyet egy beton-platform választ el, itt van a
csúszdákra a feljárat. A medencét körülveszi a lábmosó, és egy túlfolyó csatornán
át közlekedik a medencével. 6 zuhanyozóval látták el, a medence akril-gyanta
alapú festékkel, illetve vízfestékkel festett beton.
Az itt nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és a célok elérése
érdekében, a medence vízminősége romlása, valamint egyes balesetek (sérülések)
elkerülése érdekében – a repedések miatt – szükség volt egyes medence – javítási
munkálatokra. A medencék aljának teljes területén, valamint a falaknál javításokat
végeztek, és egy kék színű poliuretán réteget helyeztek el
A vízsugaras – csúszdás komplexumot megjavították az intenzív használat
alatt meghibásodott részeken (üvegszállal), és kicserélték a vízsugarakat
működtető vízpumpákat.
A 2017-es évben folyó tevékenységeknek kedvező lefolyása érdekében
javítási és karbantartási munkálatokat végeztek az úszómedencék,
gyermekmedencék és csúszdák esetében, tételesen – padlócsempék, csempék
elhelyezése, festés, valamint az 1,20 méter mély medence csúszdájának vízellátó
rendszerének megjavítása, valamint a zuhanyozók felújítása révén.
A fürdőmedencék körüli övezeteket szabadidős és kerti bútorzattal látták el,
amelyek javítási és karbantartási munkákat igényeltek, a következőképpen:
-30 db. hatszögű láda
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-16 db. Négyszögű láda
-8 db. négyzet alakú láda, üléssel
- 8 db hatszögű láda, üléssel
- 10 db. fahinta
- 6 db. libikóka
- 6 db. kerti pavilon
2017. augusztus hónapjában az Olimpiai Úszómedence zárva volt a
közönség számára, az évi revíziós munkálatok elvégzése miatt. Ebben az
időszakban újrafestették az olimpiai medencét (az alját és oldalfalait), felújították a
hősugárzókat, a medence vízmelegítő berendezését, a tisztító- és vízáramoltató
berendezést, fertőtlenítették a medencét, az öltözőket, zuhanyozókat és mosdókat.
Hasonló munkálatokat végeztek a gyerek-medencéknél is, amelyeket
ivóvízzel töltenek meg, és a kánikulai napokon gyakrabban cserélnek.
Megemlítjük, hogy a munkálatokat saját költségvetésből fedeztük.
A Mircea Birău Fedett Uszodánál a 2017-es év folyamán:
- Javítási munkákat végeztek a belső hangerősítő rendszerben,
módosították a díjbeszedést és a beléptető-rendszert, valamint a
kijövetelkor való díjbeszedést. Javításokat eszközöltek a szauna/TYLOgőzkabin esetében, a látogatók igényeit kielégítendő.
VI. Szabadidős fitness-pályák karbantartása – a minifoci (old-boys) pálya
közvetlen közelében, ahol karbantartási és javítási munkákat kellett végezni (festés
a padok, szemétkosarak estén)
Hasonló munkákat végeztek el a teniszpályákon is, a kerítéseket beleértve. Itt
feltöltötték a sportpályák felületét salakkal, és a követelmények szerint gondozták
azokat.
2017-ben, a 2017. február 23-i, 70-es számú, a CASM szolgáltatásai
ellenértéke jóváhagyásáról szóló HTH értelmében, a következő bevételek voltak :
1.Maros Sport- és Szabadidő-központ igazgatósága
=
1.320.943,81 lei
2. „Mircea Birău mérnök” fedett uszoda
=
403.989,29 lej
3.Olimpiai Uszoda
=
157.161,00 lej
TELJES BEVÉTEL 2017-ben
=
1.882.094,10 lej
A 2017-es év folyamán több mint 200.000 látogatót fogadtak.
MELEGHÁZAK, PARKOK ÉS ZÖLDÖVEZETEK IGAZGATÓSÁGA
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2017-ben, a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek melegházaiban és termelő
területein a következő mennyiségű ültetési anyag került elültetésre:
- évelő növények – 108.458 db;
- kétévi növények – 17.830 db;
- Canna indica – 3.000 db;
- Különféle díszfák – 1.087 db;
- díszcserjék – 6.113 db;
- virágos növények dekoratív cserepekkel, virágok és levelek – 5.183 cserép
- vágott virág – 5.267 szál.
A virágkertészeti növényeket (ültetés) a város belső igényeinek
kielégítésére, valamint a lakótársulások, a tanintézetek zöldövezeteinek
széppé tételére szántuk, valamint a szabad piacon való elárusítás céljára.
A különféle formákban beültetett területeket 2 alkalommal (2 ciklusban)
ültették, először 2017 tavaszán – különböző évelő növényekkel, mint: Salvia,
Dahlia, Petunia, Canna indica, Tagetes, Ageratum, Coleus, Aecheranthus,
Echeveria, Begonia, Pelargonia, Gazania, Irisine, Santolina, Mezembrianthenum,
stb., és egy alkalommal 2017 őszén, kétévi növényekkel, mint: Miosotis és Bellis.
Ezen területek beültetése a következőképpen történt:
- vásárlásból (a 2016-os év állománya): - facsemete – 241 db;
- évelő növények – 800 db;
- kétéves növények – 5.270 db;
- díszcserjék – 690 db;
- saját termésből:
- évelő növények – 108.458 db;
- kétéves növények – 17.830 db;
- facsemete – 1.087 db;
- cserje – 6.113 db;
A fákat és cserjéket a következő területekre ültették: Segesvári út, Iuliu Maniu
utca, Cuza Vodă utca, Liviu Rebreanu utca, Mioriţei utca, Milcov utca, Oneşti
tér, Mihai Eminescu utca, Decebal utca, Kárpátok sétánya, Somostető utca,
Fenyő utca, Belvedere negyed, Raktár utca, Szabadság utca, K. Cs. Sándor utca,
Sarló utca, Nicolae Bălcescu utca, Román Hősök Parkja, Negoj utca, 1848-as
Sétány, Vásár utca, Színház tér, Bernády tér, Győzelem tér, Rózsák tere,
Dorobanţi utca, Dózsa György utcai forgalmi tér, valamint a Burebista és Tisza
utcai körforgalom.
Az évelő és kétévi virágokat két biológiai ciklus alatt ültették (tavasz – ősz), a
következő területeken:
Mihai Viteazul utca, Rózsák tere, Kárpátok Sétánya, Merészség utca, Dózsa
György utca, 1848-as Sugárút, Egyesülés negyed, Gheorghe Marinescu utca,
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Bernády tér, Bolyai utca, Színház tér, Somostető – Állatkert, Lovasság utca,
Győzelem tér, Román Hősök Parkja, Ştefan cel Mare utca, Bartók Béla utca,
Aurel Filimon utca, Burebista és Tisza utcai körforgalom.
87 lakótársulás részére ingyen osztottak ki a társulások területére való
beültetés céljából 2.946 díszcserjét, 192 facsemetét és 75 évelő növénynek
palántákat.
53 tanintézet részére 1.209 díszcserjét, 145 díszfa-csemetét és 1.671 évelő
növénynek palántákat osztottak ki.
Az ültetési idény befejezése után a parkokban a következő specifikus
munkálatokra került sor:
- a beültetett területek karbantartási munkálatai úgy a virágkultúrák, mint a
fák és cserjék esetén az utcák, parkok szélein, öntözés, gyomlálás, kapálás,
táplálás, virágszőnyeg nyírása;
- kaszálás, a gyep naponta való öntözése és táplálása (havonta) a parkokban,
körforgalmi pontoknál és útkereszteződéseknél; élősövény-nyírás – 13.500
folyóméter (háromszor egy évben).
FAKIVÁGÁS ÉS KORONAIGAZÍTÁS:
Szem előtt tartva a legiszláció módosulását a közbeszerzésekre vonatkozóan,
pontosabban a 98/2016-os törvényt, valamint a 395/2016-os határozat által
jóváhagyott módszertani normákat, a 2017-es évfolyamán elindították az említett
szolgáltatásokra - fakivágásokra és koronaigazításra - vonatkozó beszerzési
eljárásokat. Következésképp, e szolgáltatásokat teljes mértékben elvégezték a
növényzet „pihentetésének” időszakában a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek
Igazgatóságának Közszolgálati Osztálya által, a következő övezetekben:
Erdély utca, Muntenia utca, Romulus Guga Gimnázium, Pandúrok Kék Parkja,
MBO City lejtője, Segesvári út. 204. szám mentén, Szorgos utca, Székely Mártírok
útja, Munka utca, Jövő utca, Bánát utca, Moldova utca, Pandúrok sétánya, Ion
Buteanu utca, Koós Ferenc utca, Godeanu utca, Vasile Lucaciu utca, Gheorghe
Pop de Băseşti utca, Resica utca, Hunyadi utca, Kárpátok sétánya, Darabont utca,
Trotus utca, Nicolae Bălcescu utca, Szabadság utca, Dózsa György utca,
Vársétány, December 30. utca, Ialomiţei utca, Székely Mártírok útja, Iuliu Maniu
utca, Radnai utca, Bodoni utca, Rovinari utca, Szeret utca, Mioriţa utca, Béke utca,
George Coşbuc utca, Besztercei utca, Mihai Eminescu utca.
KORONA-ALAKÍTÁSRA került sor az alábbi tanintézetekben és
közintézményeknél: Gheorghe Marinescu Iskolacsoport, Erdély Gazdasági
Kollégium, Mihai Eminescu Középiskola, Bernády György Gimnázium,
Electromureş Technológiai Középiskola, Dacia Gimnázium, Bolyai Farkas
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Középiskola, Európa Gimnázium Középiskola, a Mihai Viteazul utcai óvoda,
Aurel Persu Iskolacsoport, az Állatkert belső területe, a Sólyom utcai Szülői
Központ és a Băneasa utcai Szociális Központ.
Levelek megtisztítására és fakorona eligazításra a következő utcákban került sor:
Bolyai, Horea, Aurel Filimon, Enescu, Városháza, Ifjúság, Tusnád, Cuza Vodă,
Lovasság, B.P. Haşdeu, Ştefan cel Mare, Rózsák tere és 1918. Dec. 1 sugárút.
A városnegyedekben, az utcák zöldövezetében és a tanintézetekben (mintegy
151.000 m²-en) lekaszálták a füvet, havi rendszerességgel májustól kezdve
szeptemberrel bezáróan, a következő övezetekben: Marosvásárhely municípium
központi része, Mărăşti tér, Kinizsi Pál utca, Petru Maior utca, Vásár utca,
Memorandum utca, Egyesülés tér, Művész utca, Poliklinika II övezete, a
Sportcsarnok előtti övezet és minden, Marosvásárhelyen található körforgalmi
övezet esetében.
Hasonlóképp, élősövény-nyírást is végeztek a lakónegyedek parkjaiban,
zöldövezeteiben, az utcák hosszirányában májustól szeptemberig (kéthavonta), a
következő övezetekben: Pandúrok sétánya, Alfa Transilvania Alapítvány, 1918.
Dec. 1. sugárút, Gesztenye utca, Benefalvi utca, Cornişa lakónegyed, Szabadság
utca, Moldova utca, Marosvásárhelyi Megyei Kórház, Régi Szerpentin, Cuza
Vodă utca, Forradalom utca, Mihai Viteazul utca, Dózsa György utca, Merészség
utca, Aurel Filimon utca, Arany János utca, Rózsák tere, Színház tér, Nicolae
Grigorescu utca, Nyár utca, Egyesülés tér, Művész utca, Bolyai Park, Megyei
Kórház, a város központi övezete, Mihai Viteazul utca, Nicolae Grigorescu utca,
Bernády György szobra, Krizantém utca, Petru Maior Egyetem, Al. Papiu Ilarian
Nemzeti Kollégium, Középkori Vár.
A 2017-es év folyamán összesen 222 teljes fakivágást, 1657 fakorona-igazítást és
867 fakorona-emelést és levél-tisztítást eszközöltek.
A 2018-as évben a fakivágások és korona-igazítások folytatódnak a 2017.
novemberében megvitatott programban leírtak szerint, befejeződik az ASPZV
belsejében levő moduláris melegház kialakítása, és diverzifikálódik a termelő
tevékenység a melegházi zöldségek, valamint új típusú dísznövények
termesztésével.
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SÜRGŐSSÉGI HELYZETEK ÖNKÉNTES OSZTÁLYA
Nyári és téli szezonokra vonatkozó megelőzési tevékenységek
- A 2016.10.24-i 56514/688-es számú, 2016.11.01-2017.03.15 közötti
periódusra vonatkozó intézkedési tervbe foglalt, a 2016–2017-es hideg évszakot
illető feladatok megvalósítása a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya
előírásainak megfelelően;
- A 2017.03.10-ei 13718/222-es számú, 2017.03.15-2017.04.30 közötti
periódusra vonatkozó árvízvédelmi
tevékenységi terv összeállítása és
megvalósítása a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya előírásainak
megfelelően;
- A 2017.06.22-ei 34816/495 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 gazdasági egységek illetékeseinek a szükséges információkkal való
ellátása (sárga jelzéstől kezdődően).
Köztájékoztatási tevékenységek
Az 5836/112 számú 2017.02.02-i, a köztájékoztatásra vonatkozó grafikon
értelmében a következő tevékenységekre került sor:
- az első negyedévben 728, a város központjában és a Kárpátok sétányon
levő önálló háztartásba és lakásba juttattak el az 112 diszpécserszolgálattal való
együttműködésre és a földgáz alapú fűtésrendszerek biztonságos használatára
vonatkozó tájékoztató és felvilágosító anyagokat;
- a második trimeszterben a város területén 1502 önálló, a mezőgazdasági
területek közelében található háztartásba juttattak el tájékoztató és felvilágosító
anyagokat a következő témában: Tűzvédelmi szabályok és intézkedések egyéni
gazdaságokban és viselkedési szabályok földrengés esetén;
- április hónap folyamán a Maros Megyei Sürgősségi Felügyelőség
közreműködésével a húsvéti ünnepek biztonságos ünneplésére vonatkozó
tájékoztató anyagokat osztottak a város különböző vallási felekezeteinél;
- a lakosság sürgősségi esetekre való felkészítését célzó tájékoztató anyagok
összeállítása és közzététele Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
weboldalán.
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A sürgősségi esetek megelőzésére vonatkozó 481/2004-es jogszabály 32.
cikkelye értelmében a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya, a Maros megyei
Horea Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségével 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 sürgősségi esetek
alkalmával; viselkedési normák vegyi baleset esetén; szóróanyagok „Nem
remegek, amikor remeg a föld” és „Ne az életednek, hanem a rögtönzött
megoldásoknak vess véget!”, Első helyen családod élete legyen! címmel;
Ily módon 10 tulajdonosi társulásnál 20 hirdetést és 200 tájékoztató anyagot
szórtak szét. A lakóbizottságok elnökeinek kötelezettsége, hogy ezeket a
lépcsőházakban látható helyre kifüggesszék, és a lakótársuláshoz tartozó
személyek tudtára adják.
Tűzvédelmi és polgári védelmi ellenőrzések
A 2017.01.17-i 2443/43 számú ellenőrzési ütemtervnek megfelelően február
és március folyamán a szolgálat keretén belül ellenőrzéseket és felvilágosítási
munkát végeztek a Marosvásárhely Municípium alárendeltségébe tartozó
létesítményeknél (29), melyek következtében közzé tették a konstatált hibákra
vonatkozó megoldási javaslatokat és terminusokat.
A 2017.04.06-i 19451/296 ellenőrzési ütemterv szerint a közintézményekben
és termelő vállalatoknál május és június hónapokban 10, a szaktevékenységhez
kapcsolódó ellenőrzést tartottak, melyek következtében közzé tették az észlelt
hibákra vonatkozó megoldási javaslatokat és terminusokat.
Operatív iratok összeállítása és aktualizálása
A 2017-es évben az önkéntes szolgálat keretén belül a következő
tevékenységeket valósították meg:
- a rizikótípusok szerint osztályozott közintézmények és gazdasági vállalatok
2017-es ellenőrzési ütemtervének elkészítése;
- a Marosvásárhely Municípium alárendeltségébe tartozó létesítmények
ellenőrzésére vonatkozó 2017-es ütemterv elkészítése;
- a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya 2017-es munkatervének
elkészítése;
- a város 2017-re vonatkozó vészhelyzeti akcióprogramjának kidolgozása;
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- az évi felkészítési grafikon, illetve az éves vészhelyzetekre való
felkészülési ütemterv kidolgozása és a polgármesteri hivatal igazgatóságai és
szolgálatai felé való közvetítése;
- a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya éves felkészülési ütemtervének
kidolgozása;
- a város szükség esetén történő kiürítésre vonatkozó terv aktualizálása
- a város vészhelyzeti és kockázati elemzésének aktualizálása, valamint a
Marosvásárhely Tanács ülésén való jóváhagyása;
- a helyi vészhelyzeti és sürgősségi tanács emberi, dologi és anyagi ellátására
vonatkozó tervének összeállítása a 2017-es évre;
- a város adatlapjának aktualizálása;
- A rizikótípusok szerinti intervenciós erők és eszközök időszerűsítése és
központosítása;
- a veszélyes hulladékokat kezelő közintézmények és termelési egységek
nyilvántartásának aktualizálása;
- az 59/2016-os törvény által szabályozott, vegyi kockázattal és
robbanásveszéllyel járó létesítmények helyzetének időszerűsítése;
- a 59/2016-os törvény által nem szabályozott, vegyi kockázattal és
robbanásveszéllyel járó létesítmények helyzetének időszerűsítése;
- a radioaktív anyagokkal való tevékenységek számbavétele;
- a város katasztrófa-elhárítási tervének aktualizálása a technológiai
katasztrófákra vonatkozóan;
- Marosvásárhely municípium Sürgősségi Helyzetek Helyi Tanácsa és a
Kilakoltatást Vezető és Koordináló Központ összetételének időszerűsítése, az
adatoknak a Horea Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségéhez és Maros Megye
Prefektúrájához való továbbítása;
- a 2017-ben beszerzendő javak helyzetének;
- a város szükség esetén történő kiürítésére vonatkozó tervét alapul vevő
tájékoztatás összeállítása, és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak
alárendelt intézményekben való szétosztása;
- a városi közintézmények és gazdasági operátorok kockázati rangsorának
aktualizálása;
- a lakosság figyelmeztetésére és riadóztatására, az illetékes személyeknek a
központokba való szállítására vonatkozó akcióterv aktualizálása;
- a város sürgősségi esetek kezelésére vonatkozó, specifikus intézkedéseket
magába foglaló akciótervének aktualizálása.
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Vészhelyzetek esetére vonatkozó felkészülési, ellenőrzési és tanácsadási
program
2017. február 21-én kurzust tartottak a Horea Sürgősségi Helyzetek
Felügyelősége és a Locativ Rt. közreműködésével a lakótulajdonosi társulások
elnökei/adminisztrátorai számára, melyen a következő előírásokat érintették:
- a sürgősségi esetekre vonatkozó tevékenységeket korlátozó jogszabályok:
2006. évi 307-es számú, valamint 2004. évi 481-es számú törvény, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
- jogok és kötelezettségek: kivonat a 2006. évi 307-es számú, valamint 2004.
évi 481-es számú törvényből;
- Bérlők kötelezettségei – a bérleti szerződésben megjelölt előírások – a
Locativ Rt. képviselője által ismertetve;
- Improvizációk, a gáz- és áramvezetékekben történő engedély nélküli
beavatkozások következményei – a Horea Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége
által ismertetve;
- lakóházak felszerelése: tűzoltó készülékek, szárító készülékek;
- 2017. április 28-án, valamint június 27-én Marosvásárhely Megyei Jogú
Város sürgősségi helyzetek évi terve alapján felkészítő gyakorlatokat tartottak a
sürgősségi helyzetek terén, a város intézményeiben és gazdasági társaságoknál
tevékenykedő polgári védelmi felügyelőkkel, szakszemélyzettel;
- 11 intézmény és gazdasági operátor kérésére kivonatot biztosítottak
Marosvásárhely rizikóelemzési és –lefedési tervéből, a polgári védelmi
dokumentumok elkészítése/időszerűsítése céljából;
- közintézmények és gazdasági egységek földrengés és/vagy földcsuszamlás
kiváltotta sürgősségi esetekben szükséges kimenekítési tervének ellenőrzése és
szakszerű tanácsadás;
- A polgármesteri hivatal friss alkalmazottai számára az általános sürgősségi
esetekre vonatkozó felkészítést tartottak, és frissítették az egyéni felkészítési
adatlapokat;
- A Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya személyzetének havi
felkészítője;
- 2014. április 14–21. között Románia területén tartották a PROCIV 2017
Országos polgári védelmi értesítési, figyelmeztetési és riadóztatási gyakorlatot,
melynek keretében április 20-án tesztelték Marosvásárhely riasztási rendszerét, az
alábbiak szerint:
- 10.14 óra – SMS érkezése, Katasztrófa-riasztási gyakorlat szöveggel;
- 10.15 óra – SMS-ben igazolták az üzenet átvételét;
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- 10.16–10.22 óra között – telefonon tájékoztatták a Polgármester Kabinetjét
és a város területén működő gazdasági egységeket, amelyek rendelkeznek riasztási
rendszerrel;
- 10.24 óra – működésbe helyezték Marosvásárhely központosított riasztási
rendszerét, ezzel egyidőben a gazdasági egységek szirénáit és felhangzott a
„katasztrófa-riasztás” jelzés;
- 11.55 óra – e-mail érkezése a Központi Iktatón keresztül (iktatószám:
22109/329/20.04.2017), amit SMS révén visszaigazoltak;
Marosvásárhely központosított közriasztási rendszere – összetétele: 40
vonal és 28 elektromos sziréna (intézményépületekre, lakótömbházakra és
gazdasági egységek épületeire szerelve) – megfelelően működött.
Az Azomureş Rt-től, a FRIESLAND CAMPINA ROMANIA Rt-től, a
Prodcomplex Rt-től, az Aquaserv Rt-től, a Depomureş Rt-től és a Gedeon Richter
Románia Rt-től kapott értesítések szerint a gyakorlat ideje alatt nem észleltek
műszaki problémákat azok működésében.
- 2017. június 28-án 11 órától a Depomureş Rt. földgáz-raktározási
szondájánál gyakorlatot tartottak, mely során tűz okozta vészhelyzetet kellett
elhárítaniuk, s amelynek keretében együttműködtek a Horea Sürgősségi Helyzetek
Felügyelőségével is.
Riadóztatásra és menedékbe vonulásra vonatkozó tájékoztatási
tevékenységek
A szolgálat keretén belül a 2017-es évben havonta ellenőrizték és
karbantartották a municípium légvédelmi riasztó rendszerét.
Naponta ellenőrizték a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztálya
adóvevőinek működését és biztonságát.
Aktualizálták a menedékbe vonulást követelő specifikus helyzetek
lajstromát.
- 2017. március elsején kötötték meg a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
és a TOPGES PROIECT KFT közötti 18-as szerződést, melynek tárgya tanulmány
készítése Marosvásárhely lakossági riasztórendszerének működőképességére
(hallhatóságára) vonatkozóan, amelynek kivitelezése 60 naptári nap a szerződés
megkötésétől számítva. A tanulmányt határidőn belül befejezték, április 24-én, a
vonatkozó dokumentációt pedig a Sürgősségi Helyzetek Országos Felügyelősége
kedvezően véleményezte.
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Tűz elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységek
- 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.
A belső menedzselési rendszer implementációját érintő tevékenységek
Összeállították a belső menedzselési rendszer implementációjának stádiumát
felmérő kérdőíveket a 2017-es évre.
A SÜRGŐSSÉGI HELYZETEK ÖNKÉNTES OSZTÁLYA 2017. ÉVI II.
FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGE
Nyári és téli szezonokra vonatkozó megelőzési tevékenységek
- a 2017. június 22-i 34816/495 sz. ütemterve foglalt feladatok
megvalósítása, ami a magas hőmérséklet lakosságra gyakorolt káros hatásainak,
illetve a magas hőmérsékletből fakadó tűzeseteknek az elkerülésére és a
szélsőséges időjárás által okozott sürgősségi esetekre vonatkozik;
- meteorológiai és árvízvédelmi vészhelyzetek kezelésében érintett
intézmények és termelő egységek illetékeseinek értesítése;
- a 2017. november elsejei 60752/898 sz. ütemterv elkészítése a 2017–2018as hideg évszakra jellemző veszélyes meteorológiai jelenségek hatásainak
megelőzésére és kiküszöbölésére vonatkozóan, a gazdasági és társadalmi
tevékenységek 2017. november 15–2018. március 15. közötti időszakban
megfelelő körülmények között történő lebonyolítása érdekében, valamint a
megnevezett közintézményekre és gazdasági egységekre háruló feladatok közlése;
- a Helyi Önkéntes Sürgősségi Szolgálat 2017-1018-as tevékenységi
tervének teljesítése.
Köztájékoztatási tevékenységek:
- A 2017. február 2-i 5836/112 sz. köztájékoztatási grafikon szerint a
településen a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztályának megelőzési részlege
megelőző jellegű tevékenységet folytatott az alábbiakra vonatkozóan:
- Egyéni gazdaságok tűzvédelmi szabályai és intézkedései; Viselkedési
szabályok földrengés esetén, Vihar!, Védelmi szabályok, Viselkedési szabályok
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zsúfolt helyiségekben; Te tudod, mit kell tenned?, Ne válj a hanyagság áldozatává
– melyek keretében 2069 szórólapot osztottak ki a város központjában, valamint a
Kárpátok sétánya, az 1989. December 22. úton és a Szabadság utcában levő egyéni
gazdaságokban;
- Marosvásárhely óvodáiban, általános és líceumi iskoláiban 59 mappát
osztottak ki, melyek tartalma: oktató-nevelő anyagok a sürgősségi helyzetek
tematikával, megelőzési szórólapok, plakátok – 1584 db;
- a lakosság sürgősségi esetekre való felkészítését célzó tájékoztató anyagok
összeállítása és közzététele Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
weboldalán.
Ellenőrzési tevékenységek:
- A 2017. április 6-i 19451/296 sz. ellenőrzési grafikonnak megfelelően
2017. szeptember 27–december 11. között ellenőrzést végeztek Marosvásárhely
valamennyi óvodájában és gimnáziumában, amelyek a Marosvásárhelyi Tanács
alárendeltségébe tartoznak.
28 óvodát és 12 gimnáziumi iskolát ellenőriztek, melyek végén 19
ellenőrzési jegyzéket állítottak ki, amelyben elrendelték a hiányosságok kijavítását,
valamint megszabták a kivitelezés határidejét. A hiányosságok kiküszöbölését
illetően, eddig 15 intézményvezető küldött választ a Sürgősségi Helyzetek
Önkéntes Osztályához.
Operatív iratok aktualizálása
- a technológiai katasztrófa esetén alkalmazandó sürgősségi terv
időszerűsítése;
- a Sürgősségi Helyzetek Helyi Tanácsa, az időszakos tevékenységgel bíró
Operatív Központ és a Kimenekítést Vezető és Koordináló Központ összetételének
időszerűsítése, valamint az adatoknak a Horea Sürgősségi Helyzetek
Felügyelőségéhez és Maros Megye Prefektúrájához való továbbítása;
- Az árvíz, fagy és véletlenszerű szennyezés elleni 51949/763/26.09.2017 sz.
védelmi tervnek a Maros Megyei Vízgazdálkodási Rendszerhez való továbbítása
véleményezés céljával, amely terv a 2018–2021-es időszakra vonatkozik;
- a város sürgősségi esetek kezelésére vonatkozó, specifikus intézkedéseket
magába foglaló akciótervének aktualizálása;
- a Marosvásárhely területén földrengés és/vagy földcsuszamlás miatt
bekövetkezett sürgősségi helyzetekben alkalmazandó védelmi terv időszerűsítése.
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Vészhelyzetek esetére vonatkozó felkészülési, ellenőrzési és tanácsadási
program
- Negyedévi felkészítők megtartása sürgősségi helyzetek terén, a város
közintézményeinek és gazdasági egységeinek polgári védelmi felügyelőivel, a
Marosvásárhely sürgősségi helyzetére vonatkozó évi tervek megfelelően: 2017.
szeptember 26-án és 2017. november 21-én;
- 7 intézmény és gazdasági operátor kérésére kivonatot biztosítottak
Marosvásárhely rizikóelemzési és –lefedési tervéből, a polgári védelmi
dokumentumok elkészítése/időszerűsítése céljából;
- Földrengés és/vagy földcsuszamlás kiváltotta sürgősségi helyzetekben
védelmi terv elkészítése közintézmények és gazdasági egységek számára,
Marosvásárhely Municípumhoz továbbítva; jóváhagyás céljával a Sürgősségi
Helyzetek Helyi Tanácsának elnökéhez, dr. Dorin Florea polgármesterhez
továbbítottak két védelmi tervet, amelyeket földrengés és/vagy földcsuszamlás
okozta sürgősségi helyzetben kell alkalmazni, valamint két kimenekítési tervet,
amelyet a gazdasági egységek sürgősségi helyzetben kell alkalmazzanak;
- a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó létesítmények tűzvédelmi
tervére vonatkozó ellenőrzési és tanácsadási tevékenységek;
- Marosvásárhely Municípium sürgősségi helyzetek évi felkészítő terve
alapján 2017. október 11-én 12 órától a Horea Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége
gyakorlatozott. A gyakorlat témája: Közúti baleset okozta sürgősségi helyzet
kezelése, melynek következtében egy személyekkel teli kisbusz a Maros folyóba
zuhant;
- A polgármesteri hivatal friss alkalmazottai számára az általános sürgősségi
esetekre vonatkozó felkészítést tartottak, és frissítették az egyéni felkészítési
adatlapokat;
- a személyzet havi felkészítője;
- a Marosvásárhely területén levő, polgári védelmi vonalon megszervezett
közintézmények és gazdasági egységek operatív adatbázisának időszakos
időszerűsítése;
- a Polgármester szakapparátusában és a közszolgálatoknál alkalmazott
személyzet 2018-as évi felkészítője a sürgősségi helyzetek terén.
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Riadóztatásra és menedékbe vonulásra vonatkozó tájékoztatási
tevékenységek
- a Sürgősségi Helyzetek Önkéntes Osztályához, a Városi Vezérlőponthoz
tartozó adóvevők működésének mindennapos ellenőrzése, azok biztonságának
biztosítása. A szakszemélyzet 11 bevetést végzett a központosított
riasztórendszerhez tartozó szirénák működtetését illetően;
- a municípium légvédelmi riasztórendszerének havi ellenőrzése és
karbantartása;
- Marosvásárhely municípium 13721/223/10.03.2017 számú évi felkészítési
terve, a Maros megyei Horea Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége által küldött
3418968/02.08.2017 sz. átirat alapján, a Sürgősségi Helyzetek Részlege 2017.
július 3-i 2453/RA sz. jelentésének megfelelően, 2017. augusztus 2-től kezdődően
minden hónap első szerdáján Nyilvános Riasztórendszer Tesztelési Gyakorlatra
kerül sor, melynek során működésbe hozzák Marosvásárhely municípium központi
riasztási rendszerét, egyidőben a város gazdasági egységeinek szirénáival, és
bevezetik a lakosság, közintézmények és gazdasági egységek akusztikus riasztási
jelzését.
Augusztustól kezdődően ilyen gyakorlatokat tartottak augusztus 2-án,
szeptember 6-án, október 4-én, november elsején és december 6-án.
Marosvásárhely közriasztási központosított rendszere megfelelően
működött.
- a Locativ Rt. adminisztrálásában levő légvédelmi helyek állapotának
ellenőrzése;
- a Marosvásárhely területén véleményezett építmények menedékhelyeinek
és az engedélyezett menedékhelyek kivitelezési állapotának időszerűsítése.
Tűz elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységek
- a Marosvásárhely Municípium alárendeltségébe tartozó létesítmények
tűzoltó készülékeinek és tűzcsapjainak ellenőrzése;
- a Marosvásárhely Municípium alárendeltségébe tartozó létesítmények
tűzvédelmi tevékenységének megszervezése;
- ellenőrzéseket végeztek a tűzvédelmet illetően a Polgármesteri Hivatal
fennhatósága alá tartozó létesítményeknél a társadalmi-kulturális tevékenységek
szervezése és a tűzvédelmi előírások betartatása okán;
- a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó létesítmények operatív
dokumentációjának összeállításában nyújtott tanácsadási tevékenység;
- a polgárok petícióinak ellenőrzése, valamint válaszok megfogalmazása.
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A belső menedzselési rendszer implementációját érintő tevékenységek
- 2017. december 31-én elkészítették a belső/menedzsmentellenőrzési
szabványok gyakorlatba ültetésére vonatkozó 71175/1089/20.12.2017 sz.
önfelmérést;
- Felülvizsgálták a 13 operációs eljárást;
- Felülvizsgálták a létesítmények, tevékenységek és operációs eljárások
listáját;
- Felülvizsgálták a tevékenységek és rizikók listáját.

A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATKERT
A 2017-es év folyamán a Marosvásárhelyi Állatkertet -Románia legnagyobbjáttöbb mint 300.000-en látogatták meg (helyiek és turisták).
Az Állatkertben számos állatfajjal nőtt az állatok létszáma 2017-ben
(némelyeket átszállítottak) – a következőképpen:
- 3 púposteve, egy sarki farkas, 1 pár mountiac, hegyi kecskék, 2 kajmán, egy
bölény, 3 alpaka, 4 dámszarvas, 4 póni, 4 fekete hattyú, 3 strucc, egy vörös
vércse, egy kőszáli sas, egy páva, aranyfácánok, stb; mások szaporulat útján
növelték a létszámot : gímszarvas, gyűrűsfarkú lemúrok, szarvas, dámszarvas,
kapibara, mara, auguti, gólya, különféle papagájok és díszmadarak, pávák,
fácánok, guineai malacok, japán makákók, páviánok. Az állatok szállítását – úgy
belföldön, mint külföldön – teljes mértékben a saját tulajdonú
szállítóeszközökkel és az intézmény alkalmazottainak segítségével végezték.
Oktatási-nevelési tevékenységek
2017 folyamán az Állatkert alkalmazottai több mint 80 tevékenységet
szerveztek, marosvárhelyi gyerekekkel és tanulókkal. Ezek közül felsorolandók a
következők: két Állatkerti tábor (egy román és egy magyar nyelvű), az állatok
karneválja, az egészség ösvénye, dream night (mozgássérült személyek számára), a
Föld Napja, az Állatok napja, a Medve Napja, az Elefántok Napja, a Tigrisek
napja, Karácsony az Állatkertben stb.
Említésre méltó az EAZA által megrendezett ”Let It Grow” oktatási - nevelési
kampányban való részvétel.
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Különféle tevékenységek:
- Az Állatkertek és Akváriumok Európai Szövetségének éves konferenciája – ahol
bemutatták az Állatkertet és egy tevékenységi jelentést
- szeminárium a veszélyeztetett állatfajok megőrzésére vonatkozóan – az EAZA
szervezésében – tájékoztatás a programokhoz szükséges pénzalapok lehívásával
kapcsolatban
- a Romániai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének ülése
- a Kormánytól, a Megyei Tanácstól, az Európai Uniótól való pénzügyi támogatás
elnyerésének lehetősége természetes és jogi személyek esetén
- számos probléma törvényes rendezése.
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