
R O M ÁNIA 

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTER 

 

 

               2022. március 10-én kelt  RENDELET  a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

rendkívüli ülésének összehívásáról 2022. március 14-ére  

 

Marosvásárhely Megyi Jogú Város polgármestere,  

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019-es évi 57-es számú 

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

bekezdésének,  „a”  betűje,   (4) bekezdése, és a 196. cikkely (1) bekezdésének „b”  

betűje értelmében,    

 

Elrendeli: 

 

1. cikkely. Összehívja a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsot rendkívüli ülésre 2022. 

március 14-én, hétfőn, 13.00 órára, online formában, a mellékelt összehívási 

dokumentumnak  megfelelően.   

2. cikkely.  Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat 

elektronikus formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  

3. cikkely. A napirenden szereplő határozattervezeteket, a törvényben előírta 

dokumentumok kíséretében,   a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak 

továbbítják véleményezés céljából.  

4. cikkely. Az említett határozatervezetekkel kapcsolatban módosító 

javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 

2019-es évi 57-es számú  sürgősségi kormányrendelet  138. cikkelyének,  12. 

bekezdésében  rögzített  feltételek szerint lehet.   

5. cikkely. Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtásával, Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város főjegyzőjét bízzák meg.  

6. cikkely.  A közgazgatási törvénykönyvre vonatkozó,  2019-es évi 57-es 

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

cikkelye, valamint a  2004-es évi 554-es számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. 

cikkelye 1. bekezdésének  értelmében, jelen rendeletet benyújtják Maros megye 

prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.    

                                                                                       Soós Zoltán  



                                                                                                  POLGÁRMESTER 

                            Törvényességi láttamozás, 

  Marosvásárhely Megyi Jogú Város főjegyzője    

                          Bâta Anca Voichiţa 

 

  Marosvásárhely Megyi Jogú Város Polgármesterének  2022.03.10/305-ös 

számú Rendeletének melléklete  

 

 

                                             ÖSSZEHĺVÓ 

 

A polgármester 2022.03.10/305-ös számú Rendelete értelmében, 

összehívják Marosvásárhely Megyi Jogú Város önkormányzati testületének 

rendkívüli ülését, 2022. március 14-re, hétfőre, 13.00 órára, online formában, az 

alábbi 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 
1. Határozattervezet a Polgármester 2022. február 22-ei 215-ös számú Rendelete 

érvényesítésének jóváhagyásáról, Marosvásárhely Megyei Jogú Város  Területi Közigazgatási 

Egysége 2022-es évi költségvetésének módosítására illetve kiigazítására vonatkozóan.   

2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 2018. augusztus 30-ai 255-

ös számú határozata 1. mellékletének módosításáról, a 33.582.570,00 lej össszegű 

visszatérítendő belső/külső pénzügyi támogatásra vonatkozó szerződéskötés jóváhagyását 

illetően.    

3. Határozattervezet a marosvásárhelyi szemétdíjak módosításáról.  

4. Határozattervezet  a Marosvásárhelyi Helyi Tanács küldöttjének  kinevezéséről 

a helyi toborzási – besorozási Bizottságba.  

5. Határozattervezet két helyi tanácsos kinevezéséről, a Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város – Területi Közigazgatási Egysége főjegyzője egyéni szakmai teljesítményének 

értékelésére szolgáló Bizottság felállítása érdekében.  

6. Határozattervezet a 2021-es évi 321-es számú HTH szerves részét képező   -

Feladatfüzet – 3. Mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, egy 

marosvásárhelyen fertőtlenítést, rágcsálóirtást és növényegészségügyi kezelést 

végző Köztisztasági Közszolgálat meghatalmazásának jóváhagyását illetően, 

valamint az értékelő bizottság megalakításának  és a helyettesítő tagok, illetve  

egyes kapcsolódó dokumentációk jóváhagyására vonatkozóan.    

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat elektronikus formában 

a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  



       Az említett határozatervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat 

megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019-es évi 57-

es számú  sürgősségi kormányrendelet  138. cikkelyének,  12. bekezdésében  rögzített  

feltételek szerint lehet.   

 

                                                        Soós   Zoltán 

              POLGÁRMESTER 

 


