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2020. november 17-én kelt 

1729-es számú RENDELET 

a marosvásárhelyi városi tanács soros ülésének összehívásáról 

 2020. november 26-ra 

 

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere,  
 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, 

(2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja 

értelmében 

Elrendeli: 
   

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre csütörtökön, 

2020. november 26-án 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak 

megfelelően. 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és 

papíralapú formában egyaránt a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére 

bocsátják.  

3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt 

dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács 

szakbizottságainak. 

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 pontja, 255. cikkelyének, valamint a 

közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004.  számú 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 

a D.I.T.L. ügyvezető igazgatója 

                      Szövérfi László 

  



Marosvásárhely megyei jogú város polgármesterének  

2020.11.17-ei 1729-es Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2020. november 17-i 1729-es számú rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának soros ülését csütörtökön, 2020. 

november 26-án 12 órára, online. 

 

NAPIRENDTERVEZET: 
 

1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 

költségvetés-végrehajtási egyenlegének jóváhagyásáról 2020 III. negyedévére vonatkozóan.  

2. Határozattervezet bizonyos pénzügyi kedvezmények nyújtásáról az éves épületadók 

és -illetékek befizetésekor, a 2020-es évi sürgősségi és/vagy veszélyhelyzet idején. 

3. Határozattervezet bizonyos adókedvezmények bevezetésének jóváhagyásáról, azaz 

a 2020.03.31-éig be nem fizetett, főbb költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok eltörlése, 

beleértve ezek megítélésének eljárását is. 

4. Határozattervezet az adóügyi közigazgatási okiratok, a kényszervégrehajtási 

okiratok és a helyi adóhatóság által kiadott egyéb jogi okiratok közlésének eljárásáról, valamint az 

adófizetők / fizető felek által benyújtott kérelmek elektronikus távközlési úton történő 

továbbításáról.. 

5. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város területrendezési és 

városrendészeti műszaki szakbizottságának megalakulásáról és összetételéről.  

6. Határozattervezet a 2019. május 30-ai 172-es számú helyi tanácshatározat 

módosításáról, amely a Névadó és névmódosító bizottság összetételének frissítéséről rendelkezik. 

7. Határozattervezet a helyi városrendezési szabályozás kiegészítéséről, amely az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozás meghatározása lakóház építéséhez” 

városrendezési dokumentációhoz tartozik, Trébely utca 52. szám, amelyet a 188/27.06.2019 helyi 

tanácshatározatban hagytak jóvá. Kedvezményezett: Decean Cristian és Decean Luminiţa- Emilia.  

8. Határozattervezet a városrendezési dokumentációval kapcsolatban az „Övezeti 

Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozás meghatározása lakás rendeltetésének megváltoztatására 

és bővítésére” esetében, Kövesdomb utca 29. szám, a vonatkozó helyi városrendezési 

szabályozással. Kedvezményezett: Butnar Mihai és Moldovan Mariana-Doina. 

9. Határozattervezet a városrendezési dokumentációval kapcsolatban az „Övezeti 

Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozás meghatározása multifunkcionális ingatlan építésére 

kereskedelmi egységek, irodák és lakások számára” esetében, Cuza Vodă utca 25. szám, a 

vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Kedvezményezett: KLOSTERMIET SRL. 

10. Határozattervezet a kiértékelő és elbíráló bizottság összetételének időszerűsítéséről, 

amely testület elbírálja azoknak a Romániában jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és 

alapítványoknak a 34/1998-as törvény alapján juttatott támogatásokra beérkezett kérelmeit, amelyek 

szociális egységeket alapítanak és működtetnek, valamint a kiértékelő és elbíráló bizottság 

szervezési és működési szabályzatának, munkamenetének és a projektek kiértékelőjének 

jóváhagyásáról. 

11. Határozattervezet a tagösszetétel időszerűsítéséről a Marosvásárhelyi Városi 

Sportklub igazgatótanácsában.  



12. Határozattervezetű a Marosvásárhelyi Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről, a 

vonatkozó hatáskörökkel, a marosvásárhelyi tanintézetek igazgatótanácsaiba,   a 2020–2021-es 

tanévben. 

13. Határozattervezet a Vulkán utca 6. szám alatti Marosvásárhelyi Transilvania 

Kereskedelmi Kollégium bentlakása épületében levő egyes helyiségek ingyenes használatba 

adásáról a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság javára. 

14. Határozattervezet a Marosvásárhely köz- és magánterületét képező infrastruktúra 

Feltörési és helyreállítási engedélye kibocsátási eljárására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról, 

illetve a Marosvásárhely köz- és magánterületén végzendő feltörési és helyreállítási munkálatok új 

szabályzatának jóváhagyására, valamint a 182/2008-as helyi tanácsi határozat eltörlésére vonatkozó 

2/2014-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról. 

15. Határozattervezet a Marosvásárhely zöldövezetei helyi jegyzékére vonatkozó 2018. 

december 18-i 398-as számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről. 

16. Határozattervezet a 2019. december 19-i 372-es számú helyi tanácsi határozat 

visszavonásáról, amely a 84/2014.05.21-i 84-es számú Szerződési egyezmény – Marosvásárhelyi 30 

hektáros ülepítő rehabilitálása – árának időszerűsítésére vonatkozik. 

17. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi tanintézetek kapacitásának megerősítése a 

SARS-CoV-2 vírus okozta 2020-as évi világjárvány kiváltotta helyzet kezelése érdekében” 

elnevezésű projekt és a projekt költségeinek jóváhagyásáról. 

18. Határozattervezet a Helyi Fejlesztési Országos Program keretében finanszírozott, a 

Marosvásárhelyi Művészeti Líceumnak specifikus didaktikai eszközökkel és bútorzattal, valamint 

laborfelszereléssel való ellátása elnevezésű beruházás finanszírozási értékének időszerűsítéséről. 

19. Határozattervezet a Marosvásárhely területén fiataloknak szánt bérlakások 

igénylési és kiutalási sorrendjének megállapítására vonatkozó elsőbbségi  kritériumok 

jóváhagyásáról. 

20. Határozattervezet „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási 

munkálatok Marosvásárhely 32 tömbházánál” elnevezésű beruházásra vonatkozó műszaki-

gazdasági értékmutatók jóváhagyásáról. 

21. Határozattervezet a szociális ellátás területén a 2021-es évre vonatkozó elsőbbségi 

támogatási irányelvek jóváhagyásáról 

22. Határozattervezet Soós Zoltán polgármester úrnak a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Közigazgatási-Területi Egység képviselőjeként a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi 

Akciócsoport vezető szervébe (Igazgatótanács) való kinevezéséről 

23. Határozattervezet a Marosvásárhely területén tevékenykedő egyes vallási 

felekezetek pénzügyi támogatásáról a 2020-as évben, a 82/2011-es számú kormányrendelet és az 

1470/2002-es számú kormányhatározat alapján – a Romániában elismert vallási felekezeteknek 

nyújtott anyagi támogatásokra vonatkozó 82/2001 kormányrendelet alkalmazási módszertana.  

 

 

Soós Zoltán polgármester 

 

 


