
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. november 18-án kelt 

2116-os számú RENDELET 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. november 

25-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. 

november 25-én, csütörtökön 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

székhelyére, 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,  

Bâta Anca Voichiţa 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. november 18-i 2116. számú Rendeletének melléklete 

 

                                                                                      

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

A polgármester 2021. november 18-i 2116-os számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2021. november 25-

én, csütörtökön 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. 

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

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 

 

 

 

1. Határozattervezet a romániai, Maros megyei Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város és az ukrajnai Ungvár város (Kárpátalja) közötti testvérvárosi 

megállapodás megkötésének jóváhagyásáról.  



 

2. Határozattervezet az egyes gazdasági tevékenységek folytatásához 

szükséges működési jóváhagyások, a közélelmezési egységek működési 

engedélyeinek, valamint a taxisrendszerű szállítási szolgáltatás folytatásához 

szükséges engedélyek kibocsátási, kiegészítési és módosítási illetékeinek 

elfogadásáról, a 2022-es évre.  

 

3. Határozattervezet a Marosvásárhely területén fiataloknak szánt 

bérlakások igénylési és kiutalási sorrendjének megállapítására vonatkozó elsőbbségi 

kritériumok jóváhagyására vonatkozó 2020. november 26-i 213-as számú helyi tanácsi 

határozat 1-es mellékletének módosításáról.  

 

4. Határozattervezet a 2022-es adóévben a Főépítészi Igazgatóság által 

alkalmazott bizonyos speciális illetékek mértékének meghatározásáról.  

 

5. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

magántulajdonát képező Kinizsi Pál utca 10. szám alatti ingatlan (terület és épület) 

nyilvános árverésen történő eladásának jóváhagyásáról.  

 

6. Határozattervezet a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum és a Mircea 

Birău fedett uszoda által nyújtott szolgáltatások 2022-ben érvényes ellenértékének 

elfogadásáról.  

 

7. Határozattervezet a Marosvásárhely szintjén az Energiahatékonyság 

javítása program (PIEE) jóváhagyásáról, a 121/2014. sz. törvénynek megfelelően.  

 

8. Határozattervezet a „Csatornarendszer, vízhálózat bővítése, 

csatlakozások megvalósítása a Remeteszeg utcában” elnevezésű beruházás műszaki-

gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.  

 

9. Határozattervezet annak kötelezettségéről, hogy az örökség részét 

képező épületek vagy épületegyüttesek állványzaton végzett munkálatai során az 

épület homlokzatának képével ellátott védőhálókat használjanak.  

 

10. Határozattervezet Marosvásárhelyen a köztéri reklámozási szabályzat 

jóváhagyására vonatkozó 1/2014. számú helyi tanácsi határozat módosításáról és 

kiegészítéséről.  

 

11. Határozattervezet a „Nicolae Bălcescu Gimnáziumi Iskola C 

épületszárnya, sportterem építése megvalósíthatósági tanulmány” elnevezésű 

beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.  

 

12. Határozattervezet a „Nicolae Bălcescu Gimnáziumi Iskola épülete, C 

épületszárny tetőtér-beépítése megvalósíthatósági tanulmány” elnevezésű beruházás 

műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. 

 



13. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 250. szám 

alatti ingatlan – a volt Marosvásárhelyi Emil A. Dandea Technológiai Líceum 

műhelyei – 10 évre történő ingyenes használatba adásáról a Marosvásárhelyi Városi 

Sportklub javára – a 130476 Marosvásárhely telekkönyvben azonosított helyiség, 

sorszám A1.3, kataszteri szám 130476-C3.  

 

14. Határozattervezet „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási 

munkálatok Marosvásárhely 22 tömbházánál” elnevezésű beruházás műszaki-

gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. 

 

15. Határozattervezet a 2022. január 1–december 31. közötti időszakra 

vonatkozó költségvetési előirányzat jóváhagyásáról a szociális szolgáltatások 

végzésére engedélyezett egyesületek és alapítványok számára, amelyeket az utólag 

módosított és kiegészített 1998. évi 34-es törvény és az utólag módosított és 

kiegészített 2001. évi 1153-as kormányhatározat alapján választottak ki. 

 

16. Határozattervezet Marosvásárhelyen, a Luxor-aluljáróban a falfestmény 

utcai művészeti projekt elindításának jóváhagyásáról. 

 

17. Határozattervezet a 2019.10.31-i 269. számú helyi tanácsi határozat 

módosításáról, amely 18 helyszín jóváhagyására vonatkozik, a város központi 

övezetében és a lakónegyedekben, közterületen, kioszk-típusú ideiglenes építmények 

felépítése céljából, ahol könyveket, újságokat, magazinokat, irodaszereket és parkolási 

jegyeket árusíthatnak, illetve a helyszínek nyilvános versenytárgyaláson való 

bérbeadására, az odaítélési dokumentáció jóváhagyására, az elbíráló bizottság 

összetételének és a póttagok jóváhagyására vonatkozik.  

 

18. Határozattervezet a Márton Áron utca 3. szám alatt található, a 124789 

Marosvásárhely szám alatt telekkönyvezett 275 négyzetméteres terület 81/275 

részének Marosvásárhely magánterületéhez való tartozásának igazolásáról.  

 

19. Határozattervezet a 2021.07.29-i 241-es számú helyi tanácsi határozat 

visszavonásáról, valamint a Szabadi utca 24. szám alatti, 229,29 négyzetméter felületű 

ingatlannak (kantin) a Gyulafehérvári Ortodox Filantróp Egyesület – Marosvásárhelyi 

fiókszervezete ingyenes használatába való átengedéséről – telekkönyvi szám 7964 

Marosvásárhely, helyrajzi szám 5021/2/3.  

 

20. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala keretében a Közlekedési Bizottság Szervezési és Működési Szabályzata 

jóváhagyásáról.  

 

21. Határozattervezet az Állatkert Igazgatósága küldöttsége amszterdami 

(Hollandia) kiutazási költségeinek a helyi költségvetésből valutában történő 

kifizetéséről.  

 



22. Határozattervezet a Batthyány intézet tanári körének adományának 

elfogadásáról, amely révén Marosvásárhely Megyei Jogú Városnak adományozzák 

Hunyadi János bronzszobrát és a talapzatot.  

 

23. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának 

a Covid-19 koronavírus-járvány miatti válsággal összefüggésben a légi fuvarozók 

tevékenysége támogatásában való részvételéről, a Maros Megyei Tanács számára 

kidolgozott és az Európai Bizottság által az 5171/2021. számú – Állami támogatás SA 

63319 (2021/N)- Románia – rendelettel engedélyezett állami támogatási program 

keretében.  

 

24. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága 

tevékenysége elkezdéséhez szükséges költségvetés és a vagyon átadásának 

jóváhagyásáról.  

 

25. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye között, az Erdélyi Római Katolikus 

Státus Alapítvány révén létrejött, a Marosvásárhelyen, a Mihai Viteazul utca 15. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó 86/2014/57763/2014 számú bérleti szerződés szerves részét 

képező használati egyezmény egyik kedvezményezettje megnevezésének 

módosításáról.  

 

26. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-

területi Egység 2021-es évi költségvetés-kiigazításának 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 

 
 


