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Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

 

A közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 

133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) 

bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja 

értelmében 
 

Elrendeli: 
 

1. cikkely: Összehívják a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 

hétfőn, 2020. november 2-án 14 órára, a mellékelt összehívó dokumentumnak 

megfelelően. 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi 

városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják papíralapú és elektronikus 

formában. 

3. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat 

megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019. számú 

sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek 

szerint lehet. 

4. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

főjegyzőjét bízzák meg. 

5. cikkely: A közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelyének, valamint a 

közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. 

bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának 

törvényességi felülvizsgálat végett. 
 

Soós Zoltán 

polgármester 

                         Törvényességét ellenjegyzi 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében 

a D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgatója 

                      Buculei Dianora-Monica 

 

 



 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2020.10.30-ai 1636-os Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2020. október 30-ai 1636-os számú rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését hétfőn, 2020. 

november 2-án 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város székhelyére 

(Győzelem tér 3. szám, 45-ös terem). 

 

 

NAPIRENDTERVEZET: 
 

 

 

1. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének 

megválasztásáról, a 2020 november – 2021 január közötti időszakra.  

2. Határozattervezet az Érvényesítő bizottság megalakulásáról. 

3. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságainak 

megszervezéséről.  

 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt papíralapú és elektronikus 

formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  

Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és 

benyújtani, a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. 

bekezdésének 12. cikkelye értelmében. 

 

 

 

 

 

                                                                          Soós Zoltán polgármester 
 
 

 


