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a műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítésére a „Sportterem építése a Friedrich 

Schiller általános iskolánál” célberuházásra 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve a 

a) A Polgármester az Iskolaigazgatóság – Beruházási, javítási, iskolák, templomok és 

kórházak osztálya révén kezdeményezte 2019.11.15-i 71804-es számú Jóváhagyási 

referátumát, a műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítésére a „Sportterem építése a 

Friedrich Schiller általános iskolánál” célberuházásra vonatkozóan,  

Figyelembe véve a 2018.02.27-i 58-as számú helyi tanácsi határozatot, amellyel 

jóváhagyták a „Sportterem építése a Marosvásárhely municípiumi Friedrich Schiller iskolában”, 

célkitűzésre vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági mutatóit,  

b)a szakbizottságok kedvező véleményezését,  

c)a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A közberuházás területén egyes intézkedések bevezetésére vonatkozó 114/2018-as 

számú sürgősségi kormányrendelet 71. cikkelye (1), (2) bekezdése és a 66. cikkelye (1) 

bekezdése, valamint a közbeszerzések árának igazítására vonatkozó 2/2018-as számú utasítás 7. 

cikkelye (2) bekezdése „c” betűje előírásai alapján – amelyet a Közpénzügyi Minisztérium – 

Közbeszerzési Országos Ügynökség bocsátott ki,  

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet a 

129. cikkelye (4) bekezdése „d” betűje és a 139 cikkelye (3) bekezdése „e” betűje és a 243. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítését a „Sportterem 

építése a Friedrich Schiller általános iskolánál” célberuházásra vonatkozóan.  

  

2. cikkely. A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg az Iskolaigazgatóság – Beruházási, javítási, iskolák, 

templomok és kórházak osztálya révén.  

 

3. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  
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