
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. november 15-én kelt 

2082-es számú RENDELET 

 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2021. 

november 19-ére 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

 

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és 

kiegészített 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 

pénteken, 2021. november 19-én 12 órára, online, 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 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 

Bâta Anca Voichiţa, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője  

 

   

 

 

                             

 

                                         Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. november 15-i 2082-es számú Rendeletének melléklete 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2021. november 15-i 2082-es számú Rendelete 

értelmében összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának rendkívüli ülését 

pénteken, 2021. november 19-én 12 órára, online, az alábbi   

 

 

                                                           

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

 

 

1. Határozattervezet a „Középületek energiahatékonyságának növelése 

és intelligens energiagazdálkodása program” 2021. évi finanszírozási ülésén való 

részvételről, valamint az „Avram Iancu Technológiai Líceum, Dózsa György utca 

13. szám, C1 épületszárnya korszerűsítése, felújítása és energiahatékonysága 

javítása” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.  

 



2. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Parapács Egyesület között, a 2021-es 

Karácsonyi vásár, helyi közérdekű esemény megszervezése céljával.  

 

3. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Merkúr – Egyesület a Haladásért, 

Fejlődésért és Kereskedelemért között, a Gyermekváros, helyi közérdekű esemény 

megszervezése céljával. 

 

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 

 

 
 

 


