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Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

 

 

A közigazgatási kódexre 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. május 28-án 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően. 

2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi 

városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják elektronikus formában. 

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. 

sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet. 

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

jegyzőjét bízzák meg. 

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelyének 1. cikke c pontja, 255 cikkelyének, valamint a 

közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke 

előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi 

felülvizsgálat végett. 

 

 

                                                                          dr. Dorin Florea  

polgármester 

                         Törvényességét ellenjegyzi 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében 

a D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgatója 

                      Buculei Dianora-Monica                

 

 

 



Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2020.05.22-ei 970-es Rendeletének melléklete 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2020. május 22-ei 970-es számú rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését csütörtökön, 2020. május 

28-án 12 órára, online.  

 

 NAPIRENDTERVEZET: 

 

1. Határozattervezet a 363/2011 helyi tanácsi határozat módosításának és a 

13/2020 helyi tanácsi határozat módosításának jóváhagyásáról. 

2. Határozattervezet bizonyos bérleti szerződések meghosszabbításáról nem 

lakhatási célú helyiségekre vonatkozóan, amelyek az önkormányzat tulajdonát képezik, 

valamint egy lakóegység rendeltetésének megváltoztatásáról nem lakhatási célú helyiséggé. 

3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Részletes 

Városrendezési Terv (PUD) – elhelyezési tanulmány két lakás építéséhez ugyanarra a 

telekparcellára, hozzáféréssel és közművesítéssel”, Északi utca 7. Szám. Haszonélvezők – 

tulajdonosok: Gabor Ioan, Gabor Cireşica, Ogrean Ovidiu - Valer és Ogrean Ioana. 

4. Határozattervezet a 143/25.04.2019 helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének 

módosításáról, amely a marosvásárhelyi szülészetek újszülöttei számára nyújtott anyagi 

támogatásra vonatkozik.  

5. Határozattervezet a 323/28.11.2019 helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, 

amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város területi-közigazgatási egység tulajdonát képező 

telkek közvetlen haszonbérbeadására vonatkozik. 

6. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy közvetlen értékesítés során 

eladják a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező ingatlant (telek és 

építmény), amely Marosvásárhelyen a Dózsa György út 79. szám alatt található. 

7. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát 

képező, az Új gát utcában található 12513 négyzetméteres telek értékesítési módjáról.  

8. Határozattervezet a „Serafim Duicu utcai szennyvízszivattyú-állomás” 

célberuházásra vonatkozó műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről.  

9. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város társuljon a városkörnyéki településekkel a Közösségközi Fejlesztési Társulás a 

Közszállításért létrehozásához. 

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének 

megválasztásáról a 2020 június – augusztus közötti időszakra.  

11. Határozattervezet bizonyos speciális illetékek és bírságok meghatározásáról a 

2021-es évre, amelyeket az Üvegházak, parkok és zöldövezetek közfelügyelősége hajt be. 

12. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 

erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag mennyiségének és értékesítési módjának elfogadásáról. 

13. Határozattervezet az árverés kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, 

hogy értékesíthető legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 

2020-ban begyűjtendő faanyag. 

14. Határozattervezet az árverés legfelsőbb kikiáltási árának elfogadásáról annak 

érdekében, hogy kitermelhető és elszállítható legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag. 



15. Határozattervezet a 2020-ban begyűjtött/értékesített faanyag-mennyiségre 

vonatkozó bevételi és kiadási költségvetés, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

tulajdonát képező erdőalapban elvégzendő munkálatok jóváhagyásáról. 

16. Határozattervezet a Városi közüzemi szolgáltatások igazgatósága (SPUM) 

Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról. 

17. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képező 35 

helyszín nyilvános liciten való bérbeadásáról, kioszk-, utánfutó- vagy furgon-típusú ideiglenes 

építmények felállítása céljából kereskedelmi tevékenység végzése érdekében a Somostetőn, az 

odaítélési dokumentáció jóváhagyásáról, az elbíráló bizottság összetételének és póttagjainak 

jóváhagyásáról. 

18. Határozattervezet a köztisztasági szolgáltatások – városi hulladék összegyűjtése 

és elszállítása, valamint utcai szennyvízkezelés – beszerzésének jóváhagyásáról, 

keretszerződéssel és a kapcsolódó dokumentációval: Célszerűségi tanulmány, Feladatfüzet, 

Szervezési és működési szabályzat és Típusszerződés.  

19. Határozattervezet a 2020. április 30-ai 91-es helyi tanácshatározat módosításáról 

és kiegészítéséről, amely a 2020. március 30-ai 47-es helyi tanácshatátozat módosítására és 

kiegészítésére vonatkozott, a 106/25.04.2019 számú és a 246/26.09.2019 számú helyi tanácsi 

határozatban előírt díjak felfüggesztésének jóváhagyásáról rendelkezett a marosvásárhelyi 

KKV-k és magánszemélyek, egyéni vállalkozások, PFA-k, egyesületek és alapítványok 

támogatásaként a szükségállapot idejére. 

20. Határozattervezet gyors töltőállomások felszereléséről a 100%-ban elektromos 

meghajtású és hibrid meghajtású gépkocsik számára, és ezek üzemeltetéséről, hogy az ingyenes 

használatot biztosítsák az elektromos meghajtású és a hibrid meghajtású gépkocsitulajdonosok 

számára.  

21. Határozattervezet a 246/2019 helyi tanácshatározat 1-es mellékletének 

módosításáról és kiegészítéséről, annak érdekében, hogy mentesüljenek az adó alól a 

köztulajdon részleges használatáért az építőanyagok, állványok, konténerek stb. tárolásáért és a 

közterület részleges használatának díja alól munkatelep-szervezésért, a történelmi műemlék-

épületek tulajdonosai vagy olyan épületek tulajdonosai, amelyek a műemlékjegyzékben 

szereplő városi épületegyüttes része, akik saját költségükre javítási munkálatokat végeznek, az 

energiateljesítmény növelése vagy az építészeti-környezeti minőség javítása érdekében.  

22. Határozattervezet napenergia-rendszerek telepítéséről a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal ügykezelésébe tartozó ingatlanokra.  

 

 

 

dr. Dorin Florea polgármester 

 

 

 


