
 

R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

 

2021. június 9-én kelt 

1110-es számú RENDELET 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2021. június 

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

 

 

Elrendeli:  

 

 

1. cikkely: Összehívja Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsát 

rendkívüli ülésre 2021. június 14-én, hétfőn 12 órára, Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a 

mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően. 

 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat elektronikus 

formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátják.  

 

3. 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.  

 

4. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

főjegyzőjét bízzák meg. 

 

5. 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 

polgármester 

 

Törvényességét ellenjegyzi, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Szövérfi  László 

 

 

  

 



Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. június 9-i 1110-es számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

 

A polgármester 2021. június 9-i 1110-es számú rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának rendkívüli 

ülését 2021. június 14-én, hétfőn 12 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő 

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

 

1. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS és az AMC RACING Sportklub 

Egyesület között, az „AMC-RACING MAROSVÁSÁRHELY SUPER RALLY 

2021” elnevezésű városi közérdekű sportesemény megszervezése érdekében.  

 

2. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS és a MASTER SKI & BIKE 

CLUB Sportegyesület között, a „Multisport European Championfestival 2021” 

elnevezésű városi közérdekű sportesemény megszervezése érdekében.  

 

3. Határozattervezet a 90/2021-es számú helyi tanácsi határozat 

módosításáról és kiegészítéséről, amely az iskolai ösztöndíjak havi értékének és a 

kedvezményezettek számának jóváhagyására vonatkozik, a Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város egyetem előtti állami oktatásában részt vevő tanulókat illetően, a 2020–

2021-es tanév első és második félévére vonatkozóan. 

 

4. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város és az EON 

Reality Inc. közötti Finanszírozási szerződésmodell, a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város és a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság közötti Partnerségi egyezmény 

jóváhagyásáról, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén működő 

egyetem előtti és egyetemi szintű oktatási intézményekkel létrejövő Partnerségi 

egyezmény modelljének jóváhagyásáról, az EON Grant Guarantee program keretében 

benyújtott, az Oktatás Marosvásárhelyen a kiterjesztett valóság alkalmazásával 

elnevezésű projektre vonatkozóan. 

 



5. Határozattervezet a különleges érdemeket szerzett személyiségeknek a 

Marosvásárhely Díszpolgára cím odaítéléséről. 

 

6. Határozattervezet autóhasználati kölcsönszerződés – ingósági 

kommodátus – megkötésének jóváhagyásáról. 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumot elektronikus 

formátumban bocsátják a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére.  

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.  

 

 

Soós Zoltán polgármester  

 

 
 


