
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. július 21-én kelt 

1348-as számú RENDELET 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. július 29-

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. 

július 29-én, 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. július 21-i 1348-as számú Rendeletének melléklete 

 

                                                                                      

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

A polgármester 2021. július 21-i 1348-as számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2021. július 29-én, 

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

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

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 

 

1. Határozattervezet Marosvásárhely Közigazgatási-területi 

Egység 2021. második negyedévi zárszámadásának jóváhagyásáról. 

2. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

területén levő egyes terület közvetlen haszonbérbe adására vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról. 

3. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

területén levő, 1918. December 1. út 238/3. sz. alatti 10,41 négyzetméteres terület 

közvetlen haszonbérbe adásáról Cîmpian Dumitru és felesége, Cîmpian Maria 



javára. 

4. Határozattervezet György Alexandru, Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város alpolgármestere kinevezéséről, hogy képviselje Marosvásárhely 

Közigazgatási-területi Egységet a Marosvásárhelyi Helyi Akciócsoport 

vezetőszervében (igazgatótanács).  

5. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város és az EON 

Reality Inc. közötti Finanszírozási szerződés, a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város és a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság közötti Partnerségi egyezmény 

jóváhagyásáról, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyetem előtti és 

egyetemi oktatási egységeivel Partnerségi egyezmény jóváhagyásáról, az „Oktatás 

a nagyított valóságban” elnevezésű projektet illetően, amelyet az EON Grant 

Guarantee program keretében nyújtottak be.  

6. Határozattervezet a 2021. március 25-i 65-ös számú helyi tanácsi 

határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a Marosvásárhely Polgármestere 

szakapparátusa keretében működő Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóságnak 

Marosvásárhely Helyi Adóigazgatósága – jogi személyiséggel rendelkező helyi 

érdekeltségű közintézménnyé való átszervezésére vonatkozik, a szervezeti felépítés 

megfelelő módosításával, az organigramma, a személyzetszám és a tisztségjegyzék 

jóváhagyásával. 

7. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról a 

„Részletes Városrendezési Terv (PUD) – helyszíntanulmány lakóház építése 

céljából, autófeljárók szabályozása, közművesítés kialakítása” elnevezésű projekt 

esetében, Profesor Dr. Vasile Săbădeanu utca szám nélkül. Kezdeményező: Naseba 

Alina-Mariana. 

8. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – területnek belterületté nyilvánítása, terület 

parcellázása és funkcionális övezet meghatározása egyéni lakóházak építése 

céljából, bekötőutak szabályozása, infrastruktúra kialakítása” elnevezésű projekt 

esetében, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, Bodoni utca szám 

nélkül. Indítványozó: MACO CONSTRUCT Kft. 

9. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozások meghatározása cégszékhely, 

showroom, kisméretű fabútorokat gyártó műhely, külső rendezés, bekötőutak és 

közműszolgáltatások megvalósítása” elnevezésű projekt esetében, a vonatkozó 

helyi városrendezési szabályozással, Băneasa utca szám nélkül. Kezdeményező: 

DECOREX PROD Kft. 

10. Határozattervezet a Romániában elismert vallási felekezetekhez 

tartozó marosvásárhelyi egyházkerületeknek a helyi költségvetésből történő anyagi 

támogatására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. 

11. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeire nyújtott 

pénzügyi támogatás jóváhagyásáról, a 2021 II. félévére vonatkozó pályázatverseny 

alapján. 

12. Határozattervezet a 2021-es év második félévében 

sportpályázatoknak a helyi költségvetésből történő vissza nem térítendő 

finanszírozását célzó összegek jóváhagyásáról. 

13. Határozattervezet a város tulajdonában lévő, nem lakás rendeltetésű 

helyiségek odaítélésének sürgősségi listája elfogadásáról a 2021-es évre. 



14. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Romániai Magyar Diákszövetség között, 

a „Vibe Fesztivál és Nyáriegyetem – Vibe: The City Edition” elnevezésű helyi 

közérdekű esemény megszervezése érdekében.  

15. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Pro Folk Dance Egyesület között, helyi 

közérdekű esemény – folklórelőadások, táncszínházi előadások és koncertek –

megszervezése érdekében.  

16. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági 

Igazgatóság között, a „Székelyföldi kerékpáros túra – 2021” elnevezésű helyi 

közérdekű sportesemény megszervezése érdekében.  

17. Határozattervezet értékmutatók időszerűsítéséről 6 beruházás 

esetében: „Lakóépületek energiahatékonysága növelését célzó munkálatok 

Marosvásárhelyen – I. szakasz elnevezésű projekt munkálatainak kivitelezése”. 

18. Határozattervezet „Az energiahatékonyság növelését célzó 

beavatkozási munkálatok Marosvásárhely 27 tömbházánál” elnevezésű 

beruházásra vonatkozó értékmutatók időszerűsítéséről. 

19. 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 2021-évben” projekt kapcsán.  

20. Határozattervezet a vissza nem térítendő finanszírozási szerződések 

kiválasztását és odaítélését eszközlő Értékelő, kiválasztó és elbíráló bizottság 

összetételéről, 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 2021-évben” 

projekt kapcsán.  

21. Határozattervezet az ECOLECT MAROS Közösségközi Fejlesztési 

Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának jóváhagyásáról.  

22. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén levő 

fizetős közparkolóknak a Közterület-kezelő Közszolgálat – Parkolók, garázsok és 

autóelvontatások irodája ügykezelésébe történő átadásáról, valamint a Fizetős 

Közparkolási Szolgáltatás Szabályzatának jóváhagyásáról. 

23. Határozattervezet a helyes gazdálkodást, a tisztaság megőrzését, a 

higiéniai szabályok betartását és Marosvásárhely arculatának szépítését célzó 

egyes intézkedések meghatározásáról.  

24. Határozattervezet a Kárpátok sétánya 57. szám alatti ingatlannak – 

telek és épület – telekkönyv száma: 137955-Marosvásárhely – a Román Állam 

tulajdonából és az Országos Sportügynökség ügykezeléséből Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város közterületébe a Marosvásárhelyi Maros Sportklub révén 

történő átruházási kérvényének jóváhagyásáról.    

25. Határozattervezet a marosvásárhelyi Băneasa utca 2. szám alatti 731 

négyzetméteres területnek a FLM IMOB Kft. tulajdonából Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről.  



26. Határozattervezet a marosvásárhelyi Băneasa utca 2. szám alatti 834 

négyzetméteres területnek a MAURER IMOBILIARE R.T. tulajdonából 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről.  

27. Határozattervezet a marosvásárhelyi Băneasa utca 2. szám és a Ion 

Heliade Rădulescu utca 4. szám alatti 954 négyzetméteres területnek a MAURER 

IMOBILIARE R.T. tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába 

való átkerüléséről.  

28. Határozattervezet a Szabadi utca 24. szám alatti, 229,29 

négyzetméter felületű ingatlannak (kantin) a Locativ Rt. ügykezelésébe való 

átengedéséről – telekkönyvi szám 7964 Marosvásárhely, helyrajzi szám 5021/2/3.  

29. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

ügykezelésében levő egyes sportpályáknak és -bázisoknak a Marosvásárhelyi 

Városi Sportklub adminisztrálásába való átadására vonatkozó 2021.04.22-i 126-os 

számú helyi tanácsi határozat 1. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről. 

30. Határozattervezet a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum területén 

levő sportpályákra való ingyenes belépésről.  

31. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi 

Tanácsa üléselnökének megválasztásáról a 2021. augusztus–október időszakra. 

32. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről a 

Marosvásárhelyi Városi Sportklub és a Marosvásárhelyi 1898 Sportklub Egyesület 

között, a vásárhelyi teljesítménysport támogatása és a sport népszerűsítése 

érdekében.  

33. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről a 

Marosvásárhelyi Városi Sportklub és a Marosvásárhelyi 1898 Ladies Sportklub 

Egyesület között, a vásárhelyi teljesítménysport támogatása és a sport 

népszerűsítése érdekében.  

 

 

 

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 

 

 

 

 


