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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

84-es számú határozat 

 

 

a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből finanszírozott nem 

visszatérítendő támogatási program jóváhagyására, Marosvásárhelyen 

taxiszolgáltatásra szánt, 100%-ban elektromos meghajtású új gépkocsik 

beszerzéséhez és benzin/elektromos hibrid meghajtású új gépkocsik beszerzéséhez 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a) A Kovács Lajos–Alpár és Biró Csaba Szilveszter tanácsosok által bemutatott 2020.02.13-

i 9687-es számú jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely municípium helyi költségvetéséből 

történő vissza nem térítendő finanszírozási program jóváhagyására vonatkozóan, 

Marosvásárhelyen taxiszolgáltatásra szánt, 100%-ban elektromos meghajtású és  

benzin/elektromos hibrid meghajtású új gépkocsik beszerzésére,  

b) A Gazdasági Igazgatóság 2020.04.21-i 703/9708-as szám alatt bejegyzett jelentése, 

c) A Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatóságának 

2020.02.26-i 13.153-as szám alatt bejegyzett jelentése, 

d) A Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését. 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2006/273-as számú 

Törvény, 

 a jogszabályok kibocsátására vonatkozó legiszlációs műszaki normák 2004-es évi 24-es 

számú Törvénye, újraközölve, 

 a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 89. cikkelye, 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése, a 139. cikkelye (1) 

bekezdése előírásai alapján 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely. Jóváhagyják a Marosvásárhely municípium helyi költségvetéséből történő 

vissza nem térítendő finanszírozási programot, Marosvásárhelyen taxiszolgáltatásra szánt, 100%-

ban elektromos meghajtású és benzin/elektromos hibrid meghajtású új gépkocsik beszerzésére.  



2. cikkely. Minden egyes megvásárolt 100% -ban elektromos meghajtású gépkocsira 

6000 lejt utalnak ki 

 

3. cikkely. Minden egyes megvásárolt benzin/elektromos hibrid meghajtású gépkocsira 

3000 lejt utalnak ki.  

 

4. cikkely. A helyi költségvetésből 60.000 lejt utalnak ki erre a programra.  

 

5. cikkely. Egy ilyen jellegű finanszírozás haszonélvezője, a Marosvásárhelyen 

taxiszolgáltatásra szánt gépkocsiját, minimum 5 évig köteles használni erre a célra,  ellenkező 

esetben kötelezni fogják a program révén kapott összeg visszaszolgáltatására.  

 

6. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság és a Társadalmi-kulturális, Vagyoni 

és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága révén. 

 

7. 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. 

 

8. Jelen határozat közlik az alábbiakkal:  

- Kovács Lajos-Alpár és Biró Csaba Szilveszter tanácsosokkal, 

- A Gazdasági Igazgatósággal, 

- A Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósággal.  

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 

 

 

 
 


