
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. március 19-én kelt 

533-as számú RENDELET 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. március 

25-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, (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 

csütörtökön, 2021. március 25-én 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. március 19-i  533-as számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

A polgármester 2021. március 19-i 533-as számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését csütörtökön, 2021. 

március 25-én 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. 

szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, az alábbi  

 

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

1. Határozattervezet Marosvásárhely Polgármestere szakapparátusa keretében 

működő Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóságnak Marosvásárhely Helyi 

Adóigazgatósága – jogi személyiséggel rendelkező helyi érdekeltségű 

közintézménnyé való átszervezéséről, a szervezeti felépítés megfelelő 

módosításával, az organigramma, a személyzetszám és a tisztségjegyzék 

jóváhagyásával. 

 

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Városnak a Polgármesterek 

Klíma- és Energiaegyezményéhez (2030) való csatlakozásáról. 

 

3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról az „Övezeti 

Városrendezési Terv (PUZ) – övezet funkcionális átminősítése LV2z-ről LV1z-re, 

lakás bővítése és tetőtér-beépítése céljából” elnevezésű projekt esetében, a 

vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, Nyár utca 51. szám. Tulajdonosok-

kedvezményezettek: Benedek Theodora-Mariana-Nicoleta és Benedek Imre–

Sándor. 

 

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról az „Övezeti 

Városrendezési Terv (PUZ) – területnek belterületté nyilvánítása, telek felosztása 

és szabályozások meghatározása egyéni családi házak építéséhez” elnevezésű 

projekt esetében, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, Remeteszeg 

utca, szám nélkül. Kezdeményező: ŞTEFAN DOINIŢA-MARIA. 

 



5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács költségvetéséből 

adminisztrált és finanszírozott szociális szolgáltatások munkatervének 

jóváhagyásáról a 2021-es évre. 

 

6. Határozattervezet a 2021. január 28-i 12-es számú helyi tanácsi határozat 

visszavonásáról, amely a Marosvásárhely területén levő egyes területek közvetlen 

haszonbérbe adására vonatkozik. 

 

7. Határozattervezet alkubizottság létrehozásáról, amely elemzi a Rózsák tere 61. 

szám alatti Keresztelő Szent János Római-katolikus Plébániatemplom egyes 

helyiségeire szóló bérleti szerződés megkötésének célszerűségét, azoknak a 

Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római-katolikus Teológiai Líceum általi 

használata és a szerződésminrta jóváhagyása érdekében. 

 

8. Határozattervezet a 2020. december 3-i 225-ös számú helyi tanácsi határozat 

módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Helyi Tanács képviselőinek kinevezésére 

vonatkozik, a vonatkozó hatás- és jogkörökkel, az Alexandru Papiu Ilarian 

Főgimnázium és az Unirea Főgimnázium igazgatótanácsába, a 2020-2021-es 

tanévre. 

 

9. Határozattervezet a 2020. november 26-i 207-es számú helyi tanácsi határozat 

módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Helyi Tanács képviselőinek a 

marosvásárhelyi tanintézetek igazgatótanácsaiba való kinevezésére vonatkozik, a 

vonatkozó hatáskörökkel. 

 

10. Határozattervezet a 2020. december 17-i 233-as számú helyi tanácsi határozat 

módosításáról, amely a marosvásárhelyi zöldövezetek fejlesztése és karbantartása 

céljával bevezetett egyes speciális illetékek és pénzbírságok értékére vonatkozik a 

2021-re évre.  

 

11. Határozattervezet a 2021 során a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

tulajdonában levő erdőalapból begyűjtendő fa-anyagmennyiség és a faanyag 

értékesítési módjának meghatározásáról. 

 

12. Határozattervezet a 2021 során a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

tulajdonát képező erdőalapból begyűjtendő, lábon értékesített faanyag eladására 

vonatkozó árverés kikiáltási árának jóváhagyásáról. 

 



13. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonában levő 

erdőalapból 2021-ben kitermelésre kerülő famennyiség kitermelési és elszállítási 

maximális árának jóváhagyásáról.  

 

14. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 

erdőalapból 2021-ben begyűjtendő faanyag mennyiségére vonatkozó bevételi és 

kiadási költségvetés elfogadásáról, valamint az elvégzendő szükséges munkálatok 

jóváhagyásáról.  

 

15. Határozattervezet a Marosvásárhely köz- és magánterületét képező 

infrastruktúra Feltörési és helyreállítási engedélye kibocsátási eljárásra vonatkozó 

2020. november 26-i 209-es számú helyi tanácsi határozattal elfogadott Szabályzat 

módosításáról, a Marosvásárhely köz- és magánterületén végzendő Feltörési és 

helyreállítási munkálatok új szabályzatát jóváhagyó 2/2014-es számú helyi tanácsi 

határozat visszavonásáról, valamint a 182/2008-as helyi tanácsi határozat 

visszavonásáról.  

 

16. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Városban az utcai takarítás 

szolgáltatásnak közbeszerzési szerződés révén történő átruházásról, sürgősségi 

eljárással, a közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016-os számú törvény 104. cikkelye 

„c” betűje előírásai alkalmazásával, valamint a vonatkozó dokumentációval: 

Célszerűségi tanulmány, Feladatfüzet, Szervezési és működési szabályzat, 

Megbízási szerződésminta közbeszerzési szerződés révén, A beruházás adatlapja. 

 

17. Határozattervezet a 78.460 négyzetméter összfelületű területből 10.250 

négyzetméternek a Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonából az állam 

köztulajdonába való kerüléséről, az Ifjúsági és Sportminisztérium ügykezelésébe 

való átadása céljából a Maros Sportklub révén. 

 

18. Határozattervezet a Segesvári úton levő 536 négyzetméter területnek 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése 

szabályozásáról.  

 

19. Határozattervezet a Segesvári úton levő 1613 négyzetméter DE 612 úttestnek 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése 

szabályozásáról.  

 

20. Határozattervezet a Segesvári úton levő 3646 négyzetméter területnek 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése 

szabályozásáról.  



 

21. Határozattervezet a Segesvári úton levő 469 négyzetméter CC 614 területnek 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése 

szabályozásáról.  

 

22. Határozattervezet a Segesvári úton levő 2610 négyzetméter DE 625 úttestnek 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése 

szabályozásáról.  

 

23. Határozattervezet a Segesvári úton levő 1007 négyzetméter DE 1048 

úttestnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes 

bejegyzése szabályozásáról.  

 

24. Határozattervezet a Segesvári úton levő 7785 négyzetméter CC 613, CC 614, 

CC 615 területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való 

ideiglenes bejegyzése szabályozásáról.  

 

25. Határozattervezet a Segesvári úton levő 394 négyzetméter DE 1073 úttestnek 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése 

szabályozásáról.  

 

26. Határozattervezet az Utcai művészet Marosvásárhelyen lebonyolítási 

szabályzatának jóváhagyásáról.  

 

27. Határozattervezet az iskolai ösztöndíjak havi értékének és a 

kedvezményezettek számának jóváhagyásáról, a Marosvásárhely Megyei Jogú 

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

2021-es tanév első félévére vonatkozóan.  

 

28. Határozattervezet a „Bolyai utca – Rózsák tere és Köteles Sámuel utcák 

közötti szakasz – korszerűsítése és gyalogos forgalmúvá tétele” elnevezésű 

beruházás megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyásáról. 

 

29. Határozattervezet a 209/2017-es számú helyi tanácsi határozat 

visszavonásáról – amellyel jóváhagyták a Marosvásárhely támogatja a fiatalokat 

elnevezésű, az ifjúsági non-profit tevékenységeknek a Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város helyi költségvetéséből vissza nem térítendő finanszírozására vonatkozó 

programot, valamint a 198/2019-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról – 

amely a kutatási projektverseny szervezésére vonatkozik a versenyképesség és 

kutatási-innovációs képesség növelése érdekében Marosvásárhelyen. 



 

30. Határozattervezet a Víkendtelep Szabadidő- és Sportkomplexum keretében 

lebonyolított minifutball-bajnokságok megszervezésének jóváhagyásáról. 

 

31. Határozattervezet egyes intézkedések bevezetéséről, melyeknek célja a 

bürokrácia csökkentése a kereskedelmi helyiségek és teraszok működési 

bizonyítványainak évi megújításakor. 

 

32. Határozattervezet egyes helyszínek meghatározásáról Marosvásárhelyen, 

utcai művészet folytatása céljából. 

 

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 
 


