
R O M Á N I A 

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 

P O L G Á R M E S T E R 

 

2022. augusztus 5-én kelt 

1127. számú RENDELET 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács rendkívüli ülésének összehívásáról  

2022. augusztus 9-ére 
 

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere,  

 
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

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

betűje,a  (4) bekezdés, és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) betűje értelmében 

 

E l r e n d e l i : 

 

1. cikkely.  Összehívják  Marosvásárhely Helyi Tanácsát rendkívüli ülésre 

2022. augusztus 9-én, kedden 9.00 órára, online, a mellékelt összehívó 

dokumentumnak megfelelően.   

2. cikkely.  Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat 

elektronikus formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére 

bocsátották. 

3. cikkely. A napirenden szereplő határozattervezeteket a törvény által biztosított 

dokumentumokkal együtt jóváhagyásra megküldik Marosvásárhely Helyi Tanácsa 

szakbizottságainak. 

4. cikkely. Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító 

javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében 

rögzített feltételek szerint lehet. 

5. cikkely. Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

főjegyzőjét bízzák meg. 

6. cikkely. A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú 

sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdésének c betűje és a 255. cikkelye, 

valamint az 554/2004. számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. 

bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye 

prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett. 

                                                                                       

                                                                                       Soós Zoltán  

P O L G Á R  M E S  T E R 
Törvényességét ellenjegyzi, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője, 

Bâta Anca Voichiţa 

 



                                                          

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2022. augusztus 5-i, 1127. számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

Ö S S Z E H Í VÓ 

 

 

A polgármester 2022. Augusztus 5-i,  1127. számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának rendkívüli ülését, amelyre 2022. 

augusztus 9-én, kedden 9.00 órai kezdettel, online kerül sor, a következő 
 

 

NAPIREND-TERVEZETTEL: 

 

 

 

 

 

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi  Önkormányzat helyi költségvetéséből 

sportprojektek számára a vissza nem térítendő finanszírozásra szánt 

összegek jóváhagyásáról a 2022. évi költségvetési kiigazítást követően,    

valamint a 2022. évi kulturális fellépések/projektek/programok vissza nem 

térítendő finanszírozásának (a helyi költségvetésből történő) 

jóváhagyásáról, amelyet a 2022. Július 28-i, 299-es számú HTH által 

hagytak jóvá. 

 

2. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város és  az Intersport 

Sportegyesület közötti együttműködési megállapodás megkötésének 

jóváhagyásáról annak érdekében, hogy partnerségben megszervezzék a helyi, 

közérdekű "Székelyföldi Kerékpáros túra" elnevezésű rendezvényt. 
 

 A napirend-tervezetben szereplő dokumentumokat a 

marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátják elektronikus 

formában.  

 Az említett határozattervezettel kapcsolatosan módosító 

javaslatokat fogalmazhatnak meg és nyújthatnak be, a közigazgatási 

törvénykönyvre vonatkozó 2019-es évi 57-es számú sürgősségi kormányrendelet 

138. cikkelye, 12. bekezdésének feltételei között.  
 

 

 

Soós Zoltán  
P O L G Á R  M E S  T E R 

 


