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a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2022. május 26-

ára 

 

 

 

 

                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 2022. 

május 26-án, csütörtökön 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,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

                                                                                               

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2022. május 20-i 685. számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

A polgármester 2022. május 20-i 685. számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2022. május 26-án, 

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

alatti székhelyére, a 45-ös terembe, az alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 

1. Határozattervezet a marosvásárhelyi állami egyetem előtti oktatási 

egységek szelektív hulladékgyűjtési projektjének megvalósításának 

jóváhagyásáról.  

2. Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatás módszertanának 

(Pályázati útmutató) jóváhagyásáról, melynek célja a Marosvásárhelyi 

Szociális Igazgatóság révén Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi 

költségvetéséből azon civil szervezetek támogatása, amelyek a 



szociális segítségnyújtás területén kezdeményezéseket és 

intézkedéseket támogatnak „A közösség társadalmi kohéziója a 2022-

évben” projekt kapcsán.  

3. Határozattervezet a vissza nem térítendő finanszírozási szerződések 

kiválasztását és odaítélését eszközlő Értékelő, kiválasztó és elbíráló 

bizottság összetétele jóváhagyásáról, melynek célja a Marosvásárhelyi 

Szociális Igazgatóság révén Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi 

költségvetéséből azon civil szervezetek támogatása, amelyek a 

szociális segítségnyújtás területén kezdeményezéseket és 

intézkedéseket támogatnak „A közösség társadalmi kohéziója a 2022-

évben” projekt kapcsán. 

4. Határozattervezet a 2018. március 22-i 87-es számú helyi tanácsi 

határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a helyi 

költségvetésből orvosi-szociális ösztöndíjak odaítélésére vonatkozik a 

Marosvásárhelyen, állami egyetem előtti oktatási rendszerben tanuló, 

I–XII. osztályos diákok részére. 

5. Határozattervezet új illetékek bevezetéséről a Városi Közszolgáltatási 

Osztály (SPUM) keretében a 2022-es évre.  

6. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén térítésmentesen, 

okospadok formájában városi bútorok kihelyezésére szolgáló 

helyszínek és a Partnerségi egyezmény mintájának jóváhagyásáról. 

7. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – terület felosztása és 

városrendezési szabályozások meghatározása földszint+emelet 

lakóházak építése és kiegészítő felszerelések kialakítása céljából” 

elnevezésű projekt esetében, a vonatkozó helyi városrendezési 

szabályozással, Cdin Hagi Stoian utca szám nélkül. Kezdeményező–

haszonélvező: Royal Modern Building Kft.   

8. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Részletes Városrendezési Terv (PUZ) – helyszíntanulmány P+1E 

családi ház építése céljából” elnevezésű projekt esetében, Gyümölcsfa 

utca 2. szám. Kezdeményezők: Burdulea Ovidiu-Gheorghe és Burdulea 

Cecilia-Maria.   

9. Határozattervezet alkubizottság létrehozásáról, a Marosvásárhelyi 1-

es Számú Keresztelő Szent János Római Katolikus Parókia és 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város között a 2017. január 13-i 2. sz. 

helyi tanácsi határozattal jóváhagyott 2017.02.20-i 9337. sz. bérleti 

szerződés kiegészítő okirata megkötése célszerűségének elemzése 

érdekében.  

10.  Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén 

levő, 1918. December 1. út 218/2. szám alatti 20,43 négyzetméteres 

terület közvetlen haszonbérbe adásáról Rogoșca Mihai és felesége, 

Rogoșca Maria javára. 

11. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

magánterületét képező, Belvedere övezetében levő, 1700 

négyzetméteres területnek díjmentes átutalásáról a Belvedere XVII. 

Ortodox Parókia tulajdonába, a 134809 számú telekkönyvben 

azonosítva. 



12. Határozattervezet mandátum nyújtásáról a Marosvásárhelyi Szociális 

Igazgatóság ügyvezető igazgatója számára, hogy képviselje az 

1092/102/2022 számú periratban képviselje a Marosvásárhelyi Helyi 

Tanácsot.  

13. Határozattervezet az ifjúsági és ifjúságnak szóló projektek vissza nem 

térítendő finanszírozására szolgáló összegek (a helyi költségvetésből) 

jóváhagyásáról a 2022-es évre.  

14. Határozattervezet szerződésminta jóváhagyásáról a 2022-es év 

második félévében sportpályázatoknak a helyi költségvetésből történő 

vissza nem térítendő finanszírozását célzó összegek nyújtására.  

15. Határozattervezet a marosvásárhelyi Városi Sportpark utca 4. szám 

alatti ingatlannak – terület és Sportcsarnok épület – Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város köztulajdonába való átvételére vonatkozó 

2021.05.27-i 177. sz. helyi tanácsi határozat módosításáról.  

16. Határozattervezet a 2021. április 22-i 124. sz. HTH 1. cikkelyének 

módosításáról, amely az Aquaserv Társaság Rt.-vel kötött 

22/202662/5.03.2010 számú vízellátás-szolgáltatás átruházási 

szerződésébe az új állóeszközök bevezetésére vonatkozik, amelyeket a 

jogi személyek vízellátási és csatornaszolgáltatási 81243/19.07.2019 

számú „Ivóvíz-hálózat bővítése – Remeteszeg utca” szerződés révén 

valósítottak meg.  

17.  Határozattervezet a Dózsa György utca 13–15. szám alatti 

ingatlannak a Marosvásárhelyi Avram Iancu Technológiai Líceum 

ügykezelésébe való átadásáról, amelyet a 125577 szám alatt 

telekkönyveztek, kataszteri szám 455, helyrajzi szám 4680, 

Marosvásárhely – 1-es épületszárny, 2-es épületszárny, 3-as 

épületszárny, 4-es épületszárny, 5-ös épületszárny.  

18. Határozattervezet az Eden utca korszerűsítése elnevezésű beruházás 

műszaki-gazdasági mutatóinak módosítása jóváhagyásáról.  

19. Határozattervezet együttműködési egyezmények megkötésének 

jóváhagyásáról, a 2022-es évben sorra kerülő, helyi érdekeltségű 

kulturális, sport- és nevelési eseményeknek partnerségben való 

megvalósítása érdekében.  

20. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi 

Tanácsa szakbizottságainak megalakulására vonatkozó 2020. november 

2-i 3. sz. helyi tanácsi határozat (átszámozva 182/2020.11.02.) 2. 

cikkelye 4. pontja módosításának jóváhagyásáról.  

21. Határozattervezet az Innovációs központ és aluljáró a Nemzeti 

Színház szomszédságában témával kapcsolatos ötletpályázat 

szervezésének jóváhagyására vonatkozó 2021.10.28-i 333. sz. HTH 

mellékletének módosításáról és kiegészítéséről.  

 

                            

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  
 


