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332-es számú határozat 

 

 

a 145/2019. számú helyi tanácshatározat 1-es mellékletének módosítására, amely a 2019. 

január 31-i 8-as számú helyi tanácsi határozat visszavonására vonatkozott, amelyben 

elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák téri föld alatti parkoló beruházás esetén 

Marosvásárhelyen – B változat, illetve a 2011. február 24-i 92-es számú helyi tanácsi 

határozat visszavonására, amelyben elfogadták a „Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti 

parkolóra, központi övezet – Rózsák tere”, haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

dokumentációt, és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi tanácsi határozat 1-es 

mellékletének módosítására 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

             

Figyelembe véve: 

 

A Polgármester által a Műszaki Igazgatóság révén kezdeményezett 2019. szeptember 2-i 

54504/2310 számú Jóváhagyási referátumot, amely a 145/2019. számú helyi tanácshatározat 1-es 

mellékletének módosítására vonatkozott, amely határozat a 2019. január 31-i 8-as számú helyi 

tanácsi határozat visszavonásáról szólt, amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a 

Rózsák téri föld alatti parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B változat, illetve a 2011. 

február 24-i 92-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására, amelyben elfogadták a 

„Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra, központi övezet – Rózsák tere”, haszonélvező 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város dokumentációt, és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi 

tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására,  

 A Gazdasági Igazgatóság kedvező véleményezését, 

 A Marosvásárhely municípiumi Helyi Tanács keretén belüli Szakbizottságok jelentéseit, 

 Tekintettel a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006-os évi 273-as számú törvény 44-es 

cikkelye 1. bek. előírásaira, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint  figyelembe 

véve a 907/2016-os számú kormányrendelet 1-es és 2-es cikkelyét, amely a közalapokból 

finanszírozott közbefektetési projektek célkitűzéseinek megfelelő műszaki-gazdasági 

dokumentációk kidolgozási szakaszaira és keret-tartalmára vonatkozik; 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, (4) bekezdése „b” betűje, a 139. cikkelye (1) 

bekezdése előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a 145/2019. számú helyi tanácshatározat 1-es mellékletének 

módosítását, amely a 2019. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi határozat visszavonására 

vonatkozott, amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák téri föld alatti 

parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B változat, illetve a 2011. február 24-i 92-

es számú helyi tanácsi határozat visszavonását, amelyben elfogadták a 

„Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra, központi övezet – Rózsák tere”, 



haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város dokumentációt, és a 2018. augusztus 

30-i 255-ös számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítását.  

 

2. cikkely. A 2019-es évi 145-ös számú helyi tanácsi határozat többi cikkelye változatlan 

marad.  

 

3. cikkely. A jelen hatúrozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Gazdasági Igazgatóságon keresztül. 

 

4. 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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