
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. november 28-i 

309-es számú határozat 

 

 

a 2020-as évre szóló helyi érdekeltségű munkatervről a garantált minimálbér 

haszonélvezőire vonatkozóan  

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Látva a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság által kidolgozott 2019. 

szeptember 26-i 59703/5869DAS/26.09.2019 számú, a garantált minimálbér haszonélvezőit 

érintő, a 2020-as évre szóló helyi érdekeltségű munkatervre vonatkozó Jóváhagyási 

referátumot,  

Figyelembe véve a garantált minimálbért meghatározó 2001. évi 416-os számú 

törvény előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdése „b” 

betűje és a 139. cikkelye előírásai alapján,   

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a garantált minimálbér haszonélvezőit érintő, a 2020-as évre 

szóló mellékelt helyi érdekeltségű munkatervet (1-es melléklet) a garantált minimálbért 

meghatározó 2001. évi 416-os számú előírásai értelmében, mely melléklet a jelen határozat 

szerves részét képezi. 

 

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Melegházakat, Parkokat és Zöldövezetet kezelő 

Igazgatóság, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága, a Közszolgálati Osztály, 

valamint a Közterület-kezelői Igazgatóság és a Szociális Gondozási Igazgatóság 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.  

 

Üléselnök 

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője 

 

Városi tanácsosok: 

Papuc Sergiu Vasile 



Moldovan Călin 

Miculi Vasile 

 

 

1-es melléklet 

 

 

Helyi érdekű munkálatok terve a 2020-as évre vonatkozóan, amelyet a garantált 

minimáljövedelem haszonélvezőinek ajánlanak Marosvásárhely Municípiumban  

hónap Városi 

Közszolgáltatási 

Osztály (SPUM) 

Ajánlás és 

véleményezés:  

A Városi 

Közszolgáltatási 

Osztály (SPUM) 

igazgatója: 

Mircea Moldovan 

Maros Sport- és 

Szabadidőkomplexum 

(ACASM)  

Ajánlás és 

véleményezés:  

Az ACASM 

igazgatója:  

Ioan Cîrcu 

Melegházak, 

Parkok és 

Zöldövezetek 

(ASPZV) 

Ajánlás és 

véleményezés:  

Az ASPZV 

(Melegházak, 

Parkok és 

Zöldövezetek) 

igazgatója: Mihai 

Sava 

Közterelület-

kezelő 

Közszolgálat 

(ADP) 

Ajánlás és 

véleményezés:  

Az ADP 

(Közterület-

kezelő 

Közszolgálat) 

igazgatója: 

Florin  Moldovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Seprés, 

szemétgyűjtés, 

szemétkosarak 

kiürítése, 

hóeltakarítás, a 

SPUM összes 

munkapontján: a 

Várban, a 

Ligetben, , a 

Nyári Színházban, 

a 

korcsolyapályán, 

a tubing pályán, a 

futópályán, a 

játszóparkban, a 

kisvonatnál, a 

sportpályákon, a 

városi 

temetőkben, a 

mozikban, a 

romák fürdőiben  

A tisztaság felügyelete 

(szemétgyűjtés a 

nyaralókból,  

közétkeztetési 

egységekből, 

szemétkosarakból), 

hóeltakarítás a 

sportpályákon, a 

gyalogösvényeken, a 

játszótereken, 

parkolókban. 

Hóeltakarítás, valamint 

a korcsolyapálya 

karbantartása, 

amennyiben ez 

szükséges. Más, a 

komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

Tüzelőfa 

előkészítése  

A tisztaság 

felügyelete az 

ASPZV területén  

Specifikus 

munkálatok a 

melegházakban 

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

II. Seprés, 

szemétgyűjtés, 

A tisztaság felügyelete, 

hóeltakarítás a 

Tüzelőfa 

előkészítése A 

Gyalogoszónák, 

parkok, 



szemétkosarak 

kiürítése, 

hóeltakarítás, a 

SPUM összes 

munkapontján 

sportpályákon, a 

gyalogos ösvényeken, 

a játszótereken, 

parkolókban. a 

korcsolyapálya 

karbantartása, 

amennyiben ez 

szükséges. Más, a 

komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

tisztaság 

felügyelete  az 

ASPZV területén  

Specifikus 

munkálatok a 

melegházakban 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

III. Seprés, 

szemétgyűjtés, 

szemétkosarak 

kiürítése, 

hóeltakarítás, a 

SPUM összes 

munkapontján  

Fák és cserjék 

elültetése 

A tisztaság felügyelete, 

továbbá a fák, cserjék, 

élősövény gondozása. 

Más, a komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

 

Talaj előkészítése 

fák és cserjék 

elültetése céljából   

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

IV. Tavaszi 

nagytakarítás és a 

tisztaság állandó 

felügyelete a 

SPUM összes 

munkapontján. 

Talaj előkészítése 

a virágfajok 

elültetése 

céljából, valamint 

a gyep gondozási 

munkálatai  

Más, a SPUM 

munkapontjainál 

felmerülő 

időszakos 

munkák. 

 

A tisztaság felügyelete, 

továbbá a fák, cserjék, 

élősövény gondozása. 

A fák mésszel való 

befestése, a zöldövezet 

újjáélesztése.  

Az evezéshez használt 

tó tisztítása, valamint a 

csónakok vízre 

bocsátása. Segítség a 

nyugágyak és 

hintaszékek 

elhelyezése céljából a 

napozón. 

 Más, a komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

Talaj előkészítése 

a virágfajok 

elültetése céljából, 

valamint a gyep 

gondozási 

munkálatai  

Rózsatövek 

kiemelése 

(cserepes 

virágok). 

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

V. Takarítás és 

állandó 

karbantartás, 

gondozás, 

kaszálás és a gyep 

gondozása 

minden SPUM 

munkaponton. 

Gyep gondozása 

Tisztaság felügyelete a 

medencék és napozók 

körül. A fák mésszel 

való befestése, a 

zöldövezet 

újjáélesztése. Más, a 

komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

 

Virág- és 

növénykultúrák 

gondozása, 

valamint a gyep 

gondozási 

munkálatai  

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

VI. Takarítás és 

állandó 

karbantartás, 

gondozás, 

Tisztaság felügyelete a 

medencék és napozók, 

a fák, cserjék és 

zöldsövény körül, 

Virág- és 

növénykultúrák 

gondozása, 

valamint a gyep 

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 



kaszálás és a gyep 

gondozása 

minden SPUM 

munkaponton  

továbbá a zöldövezet 

gondozása 

Más, a komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

gondozási 

munkálatai  

tisztítása  

VII. Takarítás és 

állandó 

karbantartás, 

gondozás, 

kaszálás és a gyep 

gondozása 

minden SPUM 

munkaponton 

Tisztaság felügyelete a 

medencék és napozók, 

a fák, cserjék és 

zöldsövény körül, 

továbbá a zöldövezet 

gondozása 

Más, a komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

Virág- és 

növénykultúrák 

gondozása, 

valamint a gyep 

gondozási 

munkálatai  

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

VIII Takarítás és 

állandó 

karbantartás, 

gondozás, 

kaszálás és a gyep 

gondozása 

minden SPUM 

munkaponton 

Tisztaság felügyelete a 

medencék és napozók, 

a fák, cserjék és 

zöldsövény körül, 

továbbá a zöldövezet 

gondozása 

Más, a komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

Virág- és 

növénykultúrák 

gondozása, 

valamint a gyep 

gondozási 

munkálatai  

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

IX. Takarítás és 

állandó 

karbantartás, 

gondozás, 

kaszálás és a gyep 

gondozása 

minden SPUM 

munkaponton 

Tisztaság felügyelete a 

medencék és napozók, 

a fák és cserjék körül. 

Segítség a nyugágyak 

és hintaszékek 

elhelyezése céljából a 

napozón, a csónakok 

kiemelése valamint 

konzerválása. Más, a 

komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

Virág- és 

növénykultúrák 

gondozása, 

valamint a gyep 

gondozási 

munkálatai  

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

X. Gyalogösvények 

felseprése, 

szemétgyűjtés, 

őszi 

nagytakarítás, 

felkészülés a téli 

idényre. 

Tisztaság felügyelete a 

medencék és napozók 

körül, a cserjéket és 

zöldövezeteket 

beleértve. Segítség az 

úszómedencék téli 

konzerválása céljából. 

Más, a komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

Talaj előkészítése 

az őszi plántálás 

céljából / fák, 

cserjék ültetése, 

rózsák beültetése  

 

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

XI. Takarítás, illetve 

hóeltakarítás a 

SPUM összes 

munkapontján  

Tisztaság felügyelete a 

medencék és napozók 

körül, a cserjéket és 

zöldövezeteket 

beleértve. 

 Más, a komplexumban 

felmerülő időszakos 

Talaj előkészítése 

az őszi plántálás 

céljából / fák, 

cserjék ültetése, 

rózsák beültetése  

 

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  



munkák. 

XII. Takarítás, illetve 

hóeltakarítás a 

SPUM összes 

munkapontján 

A tisztaság felügyelete, 

hóeltakarítás a 

sportpályákon, a 

gyalogos ösvényeken, 

a játszótereken, 

parkolókban. a 

korcsolyapálya 

karbantartása, 

amennyiben ez 

szükséges. Más, a 

komplexumban 

felmerülő időszakos 

munkák. 

Tüzelőfa 

előkészítése és 

specifikus 

munkálatok a 

melegházakban 

 

Gyalogoszónák, 

parkok, 

játszóterek stb. 

takarítása és 

tisztítása  

 

     
 


