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

betűje értelmében, 

 

 

Elrendeli:  

 

 

1. cikkely: Összehívja a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsot rendkívüli ülésre 

2021. szeptember 17-én, pénteken 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 bocsátották.  

 

3. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító 

javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre 

vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 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,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. szeptember 13-i 1643-as számú Rendeletének melléklete 

 

                                                                                      

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

                                                        

A polgármester 2021. szeptember 13-i 1643-as számú Rendelete 

értelmében összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának rendkívüli ülését 

2021. szeptember 17-én, pénteken 12 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú 

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

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  



 

1. Határozattervezet Marosvásárhely Közigazgatási-területi 

Egység 2021-es évi költségvetése kiigazításának jóváhagyásáról.  

 

2. Határozattervezet a 94/2021. számú helyi tanácsi határozat 1-

es mellékletének módosításáról, amely a 332/2019. számú helyi 

tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására vonatkozott, 

amely a 145/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es 

mellékletének módosításáról szólt, amely a 2019. január 31-i 8-

as számú helyi tanácsi határozat visszavonására vonatkozott, 

amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák 

téri föld alatti parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B 

változat, illetve a 2011. február 24-i 92-es számú helyi tanácsi 

határozat visszavonásáról, amelyben elfogadták a 

„Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra, központi 

övezet – Rózsák tere”, haszonélvező Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város dokumentációt, és a 2018. augusztus 30-i 255-ös 

számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének 

helyettesítéséről.  

 

3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság 

tevékenységének megkezdéséhez szükséges költségvetés és vagyonának 

átutalásának jóváhagyásáról.  

 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat elektronikus 

formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  

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 

 
 


