
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. június 16-án kelt 

1137-es számú RENDELET 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. június 

22-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, (2) bekezdése, (3) bekezdése b) betűje és a 196. cikkely 

(1) bekezdésének b) betűje értelmében, 

 

 

Elrendeli:  

 

 

1. cikkely: Összehívja a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsot soros ülésre 2021. 

június 22-én, kedden 14 órára, a mellékelt összehívó dokumentumnak 

megfelelően. 

 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat 

elektronikus formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok 

rendelkezésére bocsátották.  

 

3. cikkely: A napirenden szereplő határozattervezeteket a törvény előírta 

dokumentumok kíséretében a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

szakbizottságainak továbbítják véleményezés céljából. 

 

4. 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.  



 

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város főjegyzőjét bízzák meg. 

 

6. 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 16-i 1137-es számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

A polgármester 2021. június 16-i 1137-es számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2021. június 22-

én, kedden 14 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 Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

szervezeti keretében működő Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága 

Helyi Rendőrség Igazgatóságává – jogi személyiséggel rendelkező helyi 

érdekeltségű közintézménnyé való átszervezése jóváhagyásáról, a szervezeti 

felépítés megfelelő módosításával, az organigramma, a személyzetszám és a 

tisztségjegyzék jóváhagyásával. 

3. Határozattervezet városrendezési dokumentáció 

elfogadásáról az „Övezeti városrendezési terv – funkcionális övezet átminősítése 

LV2-ről LV1z-re, szabályozások meghatározása lakóház építése céljából” 

elnevezésű projekt esetében, Kishegyszőlő utca, szám nélkül, a vonatkozó helyi 

városrendezési szabályozással. Tulajdonosok-kedvezményezettek: Kelemen 

Szabolcs és Kelemen Kinga. 

4. Határozattervezet városrendezési dokumentáció 

elfogadásáról az „Övezeti városrendezési terv – szabályozások meghatározása 

adminisztratív székhely és raktárhelyiségek építése céljából” elnevezésű projekt 

esetében, Bodoni utca 109. szám, a vonatkozó helyi városrendezési 

szabályozással. Indítványozó: PARCON FREIWALD Kft. 

5. Határozattervezet városrendezési dokumentáció 

elfogadásáról az „Övezeti városrendezési terv – területnek belterületté 

nyilvánítása és funkcionális övezet meghatározása csarnok és szolgálati lakások 

építése céljából” elnevezésű projekt esetében, a vonatkozó helyi városrendezési 

szabályozással, Bodoni utca. Indítványozó: WEICON ROMANIA Kft. 



6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

területén levő, a Termékenység utca 69/2. szám alatt található 5,08 

négyzetméteres területnek közvetlen haszonbérbe adásáról Oprea Lidia-Ioana és 

Oprea Viorel-Ovidiu javára. 

7. Határozattervezet városrendezési dokumentáció 

elfogadásáról az „Övezeti városrendezési terv – szabályozások meghatározása 

lakóház építése, közlekedés szabályozása, közművesítés céljából” elnevezésű 

projekt esetében, Alma utca, szám nélkül, a vonatkozó helyi városrendezési 

szabályozással. Kedvezményezettek: Derji Ovidiu Valentin és Derji Lenuța 

Ancuța. 

8. Határozattervezet a közúti forgalom lezárásáról 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főterén, hétvégeken és hivatalos 

ünnepnapokon. 

9. Határozattervezet a Zöld utcában levő 300 négyzetméter 

területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes 

bejegyzése szabályozásáról.  

10. Határozattervezet a Jeddi utca 69. szám alatti 390 

négyzetméter területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába 

való ideiglenes bejegyzése szabályozásáról.  

11. Határozattervezet a marosvásárhelyi Bodoni utcában (szám 

nélkül) levő 4325 négyzetméteres területnek a MACO CONSTRUCT Kft. 

tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről.  

12. Határozattervezet a 2021–2022-es tanévben a bölcsődei 

szolgáltatásokat igénybe vevő gyerekekre vonatkozó havi átlagköltség 

jóváhagyásáról. 

13. Határozattervezet a marosvásárhelyi Vasile Săbădeanu 

utcában (szám nélkül) levő 409 négyzetméteres területnek a MACO 

CONSTRUCT Kft. tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

tulajdonába való átkerüléséről.  

14. Határozattervezet a Remeteszegi Város Temető melletti 

6500 négyzetméteres terület megvásárlásának célszerűségéről, a Remeteszegi 

Város Temető bővítése érdekében. 

15. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található 13050 

négyzetméteres ingatlan felosztásáról, amelyet a 132557 szám alatt 

telekkönyveztek.  

 

 

 

Soós Zoltán 

polgármester 
 


