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Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere,  

 

A közigazgatási törvénykönyvre 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: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre hétfőn, 

2020. november 9-én 12 órára, online,a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően. 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus 

formában a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátották. 

3. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat 

megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre 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 törvénykönyvre 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  

2020.11.04-ei 1665-ös Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2020. november 4-ei 1665-ös számú rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését hétfőn, 2020. november 

9-én 12 órára, online. 

 

 

NAPIRENDTERVEZET: 
 

1. Határozattervezet KIVITELEZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS megkötésének 

jóváhagyásáról az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Vállalat Rt. (rövidítve C.N.A.I.R.) és 

Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység között, a következő célberuházás 

megvalósítása érdekében: ,,Marosvásárhely megyei jogú város körgyűrűjének megvalósítása az A3-

as autópálya, E60, DN 15 és DJ 152A összeköttetése által". 

2. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 

helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2020-as évre vonatkozóan. 

3. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város képviselőjének nevesítéséről 

az ECOLECT MUREŞ Kistérségi Fejlesztési Egyesület közgyűlésébe.   

4. Határozattervezet a S.C. Locativ S.A. ügykezelésébe tartozó, nem lakhatási 

rendeltetésű helyiségek árveréséért felelős bizottsága összetételének frissítéséről. 

5. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város helyi közrendvédelmi 

bizottságának megalakulásáról. 

6. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

gyülekezések megszervezésére vonatkozó kérelmeket jóváhagyó bizottságának megalakulásáról. . 

7. Határozattervezet a szociális lakásokra, lakásokra visszaszolgáltatott ingatlanok 

bérlői számára, szükséglakásokra, lakásokra az állami lakásalapból és fiataloknak bérlésre szánt 

lakásokra vonatkozó kérelmeket elbíráló bizottság összetételének frissítéséről. 

8. Határozattervezet a nem lakhatási rendeltetésű helyiségek kiosztásáért felelős 

bizottság összetételének frissítéséről. 

9. Határozattervezet a „Marosvásárhely támogatja a fiatalokat” fiataloknak szánt non-

profit célú projekteket kiértékelő és rangsoroló bizottság öszetételének módosításáról.  

10. Határozattervezet az oktatás és sport területén támogatásra benyújtott projekteket 

kiértékelő és rangsoroló bizottság összetételének módosításáról. 

11. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonát képező 

ingatlanok nyilvános árverésen történő eladása érdekében megalakult bizottság összetételének 

újrafrissítéséről. 

12. Határozattervezet a kereskedelmi vagy szolgáltatási helyiségeknek az 550/2002-es 

törvény alapján történő értékesítéséért felelős bizottság összetételének frissítéséről.  

13. Határozattervezet a szezonális utcai kereskedelmi helyszínek nyilvános árverésen 

történő bérbeadásáért megalakult árverési bizottság összetételének újrafrissítéséről.. 

14. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem tudományos 

tanácsa összetételének frissítéséről. 



15. Határozattervezet a HORECA tevékenységet végző gazdasági szereplőket támogató 

intézkedések meghozataláról.. 

16. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 

2020-ra vonatkozó helyi költségvetésének  kiegészítését érintő 163/27.08.2020 helyi tanácshatározat 

8-as cikkelyének visszavonásáról.  

17. Határozattervezet az „Iskolai táblagépek és az online oktatáshoz szükséges egyéb 

eszközök beszerzése a Maros megyei Marosvásárhelyen” projekt múszaki-pénzügyi mutatóinak és a 

vonatkozó kiadások jóváhagyásáról. 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus formában a 

marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  

Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat lehet megfogalmazni 

és benyújtani, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 

138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében. 

 

 

 

                                                                          Soós Zoltán polgármester 

 


