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Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

 

A közigazgatási kódexre 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 rendes ülésre csütörtökön, 

2020. június 18-án 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város székhelyére a 45-ös 

terembe, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően. 

2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi 

városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják elektronikus és papíralapú formában. 

3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt 

dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács 

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 szereplő feltételek szerint 

lehet. 

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

jegyzőjét bízzák meg. 

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelyének 1. cikke c pontja, 255 cikkelyének, valamint a 

közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke 

előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi 

felülvizsgálat végett. 

 
 

dr. Dorin Florea  

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  

2020.06.12-ei 1045-ös Rendeletének melléklete 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2020. június 12-ei 1045-ös számú rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését csütörtökön, 2020. június 

18-án 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti 

székhelyére, a 45-ös terembe.  

 

NAPIRENDTERVEZET: 
 

1. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció jóváhagyásáról „Térségi 

Városrendészeti Terv (PUZ) – bővítés, emeletépítés és rendeltetés megváltoztatása lakássá a 

földszinten multifunkcionális helyiségekkel, Tudor Vladimirescu utca 56A szám, a helyi vonatkozó 

városrendészeti szabályozással, Kezdeményező – haszonélvező:  SC"REMAT BRAŞOV" SA. 

2. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen értékesítsék a 

Rózsák tere 39-40. szám alatti 621 négyzetméteres telket, amely Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város magántulajdonába tartozik. 

3. Határozattervezet az odaítélési dokumentáció és az árverési kikiáltási ár 

jóváhagyásáról a Maros utcában található 1804 négyzetméteres telek értékesítésére vonatkozóan, 

amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi. 

4. Határozattervezet az árverési odaítélési dokumentáció jóváhagyásáról az Új gát 

utcában található 12.513 négyzetméteres telek értékesítésére vonatkozóan, amely Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi. 

5. Határozattervezet a 110/2013 helyi tanácshatározat és a 477/2009 helyi 

tanácshatározat hatályon kívül helyezéséről, amely a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

magántulajdonát képező ingatlanok értékesítésére vonatkozó licitek előkészítési és megszervezési 

módszertanának jóváhagyásáról és kiegészítéséről szóltak.   

6. Határozattervezet a 2015. január 29-ei 35-ös helyi tanácshatározat módosításáról, 

amely a  8/26.01.2012 helyi tanácshatározatot módosította, amely a Marosvásárhelyi Kulturális 

Tudományegyetem szervezési és működési szabályzatára vonatkozott. 

7. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy az Ilie Munteanu utcában található 

11348 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi. 

8. Határozattervezet a 32/27.02.2020 helyi tanácshatározat visszavonásáról, amely 

annak megállapítására vonatkozott, hogy a Kovászna sétány 1. szám alatti 98 négyzetméteres telek 

Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi. 

9. Határozattervezet a „Marosvásárhely területén taxiszolgáltatásra vonatkozó 

engedélyeztetési, kiszervezési és a végrehajtás ellenőrzési szabályzatának” módosításáról, amelyet a 

349/2013 helyi tanácshatározatban fogadtak el és a 392/2018 helyi tanácshatározatban módosítottak, a 

közszállításra vonatkozó díjszabás meghatározására, áraigazításra. 

10. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházkerületek anyagi támogatásának 

jóváhagyásról a 2020-as évre, a 82/2001 kormányrendelet és az 1470/2002 kormányhatározat 

alapján, amely a 82/2001 kormányrendelet végrehajtási módszertanát határozta meg a Romániában 



elismert egyházkerületeknek nyújtott anyagi támogatásokra vonatkozóan és a műemlékek 

védelmére vonatkozó 422/2001-es.törvény alapján. 

11. Határozattervezet arról, hogy közvetlen módon haszonbérbe adják az ANTENA TV 

GROUP SA-nak a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába tartozó 284 négyzetméteres 

telket. 

12. Határozattervezet arról, hogy közvetlen módon haszonbérbe adják MESAROS 

OVIDIU DRAGOȘ-nak a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába tartozó 83,20 

négyzetméteres telket. 

13. Határozattervezet arról, hogy a Marosvásárhelyi Városi tanács nem vállalja fel annak 

felelősségét, hogy megszervezze és lefolytassa az odaítélési folyamatot azon keretszerződésekre 

vonatkozóan, amelyek termékvásárlásra és szolgáltatási keretszerződések megkötésére vonatkoznak 

oktatási intézkedések esetében, a Románia iskolaprogramja keretében. 

14. Határozattervezet a Bölcsődeigazgatóság szervezési és működési szabályzatának 

elfogadásáról. 

15. Határozattervezet a 79/30.04.2020 helyi tanácshatározat módosításáról, amely a 

bölcsődés gyerekek átlagos havidíjának jóváhagyásáról szólnak a 2020-2021-es tanévre. 

16. Határozattervezet a fizetős közparkolók haszonbérbeadási szerződésének 

megkötéséről és a járadék meghatározásáról, a 68/2017 helyi tanácshatározatban jóváhagyott 

célszerűségi tanulmánynak megfelelően.  

17. Határozattervezet a 7,5 tonnánál nagyobb teherbírású áthaladó áruszállítók 

behajtásának megtiltásáról a marosvásárhelyi Dózsa György (a Rakodó utcai kereszteződéstől) - 

Béga- Bodoni – Nyíres – Segesvári – 1918 december 1 úton, valamint azok esetében, amelyek áruval 

látják el Marosvásárhely dél-keleti övezetét, kivéve azokat, amelyek áruval látják el Dózsa György – 

Béga – Bodoni – Nyíres – Segesvári út térségében levő ipari övezet kereskedelmi egységeit. 

18. Határozattervezet arról, hogy nyilvános árverésen adjanak bérbe 35 helyszínt, 

amely Marosvásárhely Megyei Jogú Váris köztulajdonát képezik, ideiglenes, kioszk-, furgon- vagy 

utánfutó típusú építmények felállítása céljából., kereskedelmi tevékenységekre a Somostetőn, az 

odaítélési dokumentáció jóváhagyásáról, az elbíráló bizottság összetételének és a póttagok 

jóváhagyásáról. 

19. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Vár Kulturális-Turisztikai Központ működési 

szabályzatára vonatkozóan, és a kulturális, turisztikai és gazdasági tevékenységekhez szükséges 

helyiségek és terek odaítéléséről a Várban, a Városi közművek (SPUM) keretében. 

20. Határozattervezet a helyi költségvetésből bizonyos összegek jóváhagyásáról  

érdemösztöndíjakra azon diákok számára, akik marosvásárhelyi állami egyetem előtti oktatásban 

vesznek részt.   

21. Határozattervezet bizonyos digitális kommunikációs eszközök (táblagépek) 

beszerzéséről és internethozzáférés biztosításáról a csökkentett anyagi lehetőségekkel rendelkező 

marosvásárhelyi diákok számára.  

22. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi tanács szervezési és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról.  

 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a 

marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  

A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, 

jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.  



Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és 

benyújtani, a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. 

bekezdésének 12. cikkelye értelmében. 
 

 

                                              dr. Dorin Florea polgármester 


