R O M ÁN I A
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTER
2021. október 22-én kelt
1903-as számú RENDELET
a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. október
28-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 2021.
október 28-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
2021. október 22-i 1903-as számú Rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2021. október 22-i 1903-as számú Rendelete értelmében
összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2021. október 28án, csütörtökön 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, az alábbi

NAPIRENDTERVEZETTEL:

1. Határozattervezet a 2021. március 31-éig be nem fizetett, főbb
költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok eltörlése eljárásának 2022. január
31-éig történő alkalmazásának meghosszabbításáról, amelyet a 2020.11.26-i 200as számú helyi tanácsi határozattal fogadtak el, az egyes adóintézkedésekre,
valamint az egyes adóügyi jogszabályok módosítására és kiegészítésére vonatkozó
19/2021. sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében.
2. Határozattervezet
a
természetes
személyek
attesztálása
metodológiájának jóváhagyásáról, adminisztrátori tevékenység folytatása
érdekében a tulajdonosi társulások keretében.
3. Határozattervezet a 2021. szeptember 30-i 296-os számú helyi
tanácsi határozat visszavonásáról, amely egyes, nem lakás rendeltetésű helyiségek
bérleti szerződések megújítására, továbbá a város tulajdonában levő és a Locativ
Rt. által ügykezelt helyiségek kiutalására vonatkozik.
4. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi
Tanácsa üléselnökének megválasztásáról a 2021. november – 2022. január
időszakra.
5. Határozattervezet
Marosvásárhelyi
Megyei
Jogú
Város
Közigazgatási-Területi Egység 2021. évi III. negyedévi zárszámadásának
jóváhagyásáról.
6. Határozattervezet az ingatlanvásárlási (épület és terület) eljárás
elindításáról, amely a Dózsa György utca 64–68. szám alatt található, a 125174 és
126160 számú telekkönyvekben azonosítva.
7. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén
levő, Nicolae Grigorescu utca 6/4. sz. alatti 16,32 négyzetméteres terület közvetlen
haszonbérbe adásáról Mózes Antal javára.

8. Határozattervezet
az
értékmutatók
időszerűsítéséről
„Az
energiahatékonyság növelését célzó munkálatok Marosvásárhely 13 tömbházánál”
elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
9. Határozattervezet ötletpályázat szervezésének jóváhagyásáról,
Innovációs központ és aluljáró a Nemzeti Színház szomszédságában témával.
10. Határozattervezet bizottság létrehozásáról, a Marosvásárhelyi
Közvilágítási Szolgáltatás átruházása eljárás nyomon követése céljából.
11. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Trans-Sil Sportklub
Egyesületnek a 20.400 négyzetméteres, a 7382/I szám alatt telekkönyvezett terület
fölötti használati joga megszüntetéséről.
12. Határozattervezet a marosvásárhelyi Tazlăului utcában (szám nélkül)
levő 44 négyzetméteres területnek a Cuc Vasile Lucian és felesége, Cuc-Iştoc
Andreea tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való
átkerüléséről.
13. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi értékmutatók elfogadásáról a
„Március 8. utca 53. szám alatti szociális lakások” elnevezésű beruházásra
vonatkozóan.
14. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács képviselőinek
kinevezéséről, a vonatkozó hatáskörökkel, a marosvásárhelyi egyetem előtti
tanintézetek igazgatótanácsaiba, a 2020–2021-es tanévben.
15. Határozattervezet a Dózsa György utca 250. szám alatti ingatlan
rendeltetésének oktatási egységből a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó
közintézmények tevékenysége folytatásához szükséges székhellyé való
megváltoztatására vonatkozó javaslatról – amelyet a 130476 szám alatt
telekkönyveztek, sorszám A1.1, kataszteri szám 130476-C1, Marosvásárhely, a
volt Emil A. Dandea Technológiai Líceum.
16. Határozattervezet a Marosvásárhelyi 7-es számú Gimnáziumi Iskola
B épületszárnya – volt 6-os számú Gimnáziumi Iskola ügykezelési jogának
visszavonásáról, a Marosvásárhelyen, a Székely Vértanúk utca 14. szám alatti
ingatlant illetően, amelyet a 130769 szám alatt telekkönyveztek, C1, C2, C3
épületszárny, valamint az ingatlannak a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceum adminisztrálásába való kerüléséről.
17. Határozattervezet a Pandúrok útja 69. szám alatti 23.947
négyzetméter összterületből 1810 négyzetméter területnek díjmentes átutalásáról a
Marosvásárhelyi VI. Szent Anna Ortodox Parókia tulajdonába, a 139919 számú
telekkönyvben azonosítva, helyrajzi szám 3755/28.
18. Határozattervezet a marosvásárhelyi Somos utcában levő 31
négyzetméteres területnek a Costea Vasile és Chibelean Sorina Liliana
tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről.
19. Határozattervezet a marosvásárhelyi Zeno Vancea utcában levő 100
négyzetméteres területnek az Anna& Kata Residence Kft. tulajdonából
Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről.
20. Határozattervezet a 66 nézetméteres területnek Marosvásárhely
Megyei Jogú Város köztulajdonából a magántulajdonába való átkerüléséről, amely
az 1989. December 22. utca 35. szám alatti C15-ös épülethez tartozik, a 122106
Marosvásárhely telekkönyvi számmal azonosítva.
21. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Román
TEQBALL Szövetség közötti társulás jóváhagyásáról.

22. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi
Tanácsa 2021. február 25-i 52-es számú határozata módosításáról, amely az egyes
elemi iskolákhoz, gimnáziumokhoz és líceumokhoz tartozó sportpályák és udvarok
ingyenes használatára vonatkozik.
23. Határozattervezet a Dózsa György utca 250. szám alatti Emil A.
Dandea Technológiai Líceum A.1.2. épülete III. és IV. emeleteinek, illetőleg a
Marosvásárhely 90387/N/XXXVI számú telekkönyvbe jegyzett ingatlan III. és IV.
emeletei, kataszteri szám 130476-C2 ingyenes átadásáról a Maros megyei
Törvényszék javára, az archivált periratok raktározása céljából.
24. Határozattervezet a 86/2014/57763/2014. sz. bérleti szerződés
szerves részét képező használati szerződés egyik kedvezményezettjének nevének
megváltoztatásáról, amelyet Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye között, az Erdélyi Római
Katolikus Státus Alapítvány révén kötöttek, a marosvásárhelyi Mihai Viteazul utca
15. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.
25. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város küldöttsége
2021. november 18–20. közötti zalaegerszegi (Magyarország) kiutazási
költségeinek a helyi költségvetésből valutában történő kifizetéséről.
26. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az
„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – funkcionális övezet meghatározása és
városrendezési szabályozások meghatározása kollektív lakóházak építése céljából”
elnevezésű projekt esetében, a 2016.04.14-i 103-as számú helyi tanácsi határozattal
jóváhagyott PUZ részleges módosítására, a vonatkozó helyi városrendezési
szabályozással, Alma utca szám nélkül. Indítványozó: Soccer Construct Kft.
27. Határozattervezet a marosvásárhelyi Alma utcában (sz.n.) levő 2879
négyzetméteres területnek a Soccer Construct Kft. tulajdonából Marosvásárhely
Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről, Sepsi László és Gálfi Árpád
képviselők révén.
28. Határozattervezet a marosvásárhelyi „kisbölcsőde” beruházás
megvalósítására
irányuló
megállapodás
kifejezéséről,
valamint
a
Marosvásárhelyen, az Alma utca övezetében levő, a 142478 telekkönyvi számmal
beazonosított létesítménynek az Országos Beruházási Társaság CNI R.T.-nek való
átadásáról.
29. Határozattervezet a SARS-CoV-2 vírus elleni oltóközpontok
működéséről Marosvásárhely szintjén, az alábbi helyszíneken: Mihai Eminescu
Művelődési Ház – Nicolae Grigorescu utca 19. szám, Vendégház – Tutaj utca 2.
sz., Tudor Vladimirescu Gimnáziumi Iskola sportterme – Merészség utca 51. sz.
30. Határozattervezet a Finanszírozási kérelem és a becsült általános
előszámítás jóváhagyásáról, az „Új összekötő híd a Dózsa György utca és a
Băneasa utca között, a vasút fölött” elnevezésű beruházást illetően.
31. Határozattervezet a Finanszírozási kérelem és a becsült általános
előszámítás jóváhagyásáról, a „Híd építése a Maros folyó fölött” elnevezésű
beruházást illetően.
32. Határozattervezet a Finanszírozási kérelem és a becsült általános
előszámítás jóváhagyásáról, az „Éden utca korszerűsítése” elnevezésű beruházást
illetően.

33. Határozattervezet a Finanszírozási kérelem és a becsült általános
előszámítás jóváhagyásáról, a „Băneasa utca korszerűsítése a Raktár és a Nicolae
Bălcescu utcák közötti szakaszon” elnevezésű beruházást illetően.
34. Határozattervezet a Finanszírozási kérelem és a becsült általános
előszámítás jóváhagyásáról, a „Felszabadulás utca korszerűsítése” elnevezésű
beruházást illetően.
35. Határozattervezet a Finanszírozási kérelem és a becsült általános
előszámítás jóváhagyásáról, a „Szabadság utca korszerűsítése a Cuza Vodă és a
Gát utcák közötti szakaszon” elnevezésű beruházást illetően.
36. Határozattervezet a Finanszírozási kérelem és a becsült általános
előszámítás jóváhagyásáról, a „Harcó falu, Mezőnapit Közigazgatási-Területi
Egység és Remeteszeg utca, Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység,
Maros megye – Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység közötti DC136-os
összekötő út korszerűsítése” elnevezésű beruházást illetően.
37. Határozattervezet Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység és
Mezőnapit Közigazgatási-Területi Egység közötti Partnerségi egyezmény
jóváhagyásáról, a „Harcó falu, Mezőnapit Közigazgatási-Területi Egység és
Remeteszeg utca, Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység, Maros megye –
Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység közötti DC136-os összekötő út
korszerűsítése” projekt benyújtása érdekében.
38. Határozattervezet Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység és
a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság közötti Partnerségi egyezmény
jóváhagyásáról, „Stratégiai tervezés és egyszerűsítési intézkedések a polgárok
érdekében Marosvásárhely Megyei Jogú Város szintjén” projekt gyakorlatba
ültetése érdekében.
39. Határozattervezet a marosvásárhelyi zöldövezetek fejlesztése és
karbantartása megszervezésére és biztosítására irányuló egységes intézkedéseket
meghatározó szabályzat jóváhagyásáról, amelyek a Városi Környezetért és
Köztisztaságért Felelős Közszolgálat – a Marosvásárhelyi Helyi Tanács
alárendeltségébe tartozó, jogi személyiséggel rendelkező helyi érdekű
közintézmény hatáskörébe tartoznak.
40. Határozattervezet a marosvásárhelyi Novum-Forum Társadalmihumanitárius Alapítvány alapító okirata módosításáról.
41. Határozattervezet a marosvásárhelyi közutak hóeltakarítására és elszállítására, valamint a közutaknak jégtükör és fagy idején működőképes
állapotban való fenntartására vonatkozó tevékenység szolgáltatói szerződésének
jóváhagyásáról, amelyet a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős
Közszolgálattal kötnek meg, valamint a Szabályzat és a Feladatfüzet
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

