
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. szeptember 24-én kelt 

1692-es számú RENDELET 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. 

szeptember 30-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. 

szeptember 30-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. szeptember 24-i 1692-es számú Rendeletének melléklete 

 

                                                                                      

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

 

A polgármester 2021. szeptember 24-i 1692-es számú Rendelete 

értelmében összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 

2021. szeptember 30-án, csütörtökön 14 órára, Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, az 

alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 

1. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

területén levő, George Coșbuc utca 6/2. sz. alatti 9,49 négyzetméteres terület 

közvetlen haszonbérbe adásáról Pap Tímea javára.  

2. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

területén levő, Pandúrok útja 81/3. sz. alatti 5 négyzetméteres terület közvetlen 

haszonbérbe adásáról Farcaș Zaharie és Farcaș Violeta javára. 

3. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

területén levő, Erdély utca 50/1. sz. alatti 9,40 négyzetméteres terület közvetlen 

haszonbérbe adásáról Fechete Daniel és Fechete Cristina-Iulia javára. 

4. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

magántulajdonát képező, Mihai Viteazu utca 27A. sz. alatti 13 négyzetméteres 

területkülönbség közvetlen eladása jóváhagyásáról.  

5. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

területén levő, Nicolae Bălcescu utca 12. sz. alatti 127 négyzetméteres terület 

közvetlen haszonbérbe adásáról Fodor Ioan és Rodica javára.  

6. Határozattervezet a 2020. november 26-i 206-os számú 

határozat módosításáról, amely a kiértékelő és elbíráló bizottság összetételének 

időszerűsítésére vonatkozik, 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 jóváhagyására vonatkozik.  

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Közösségi Tanácsadó 

Testület létrehozásának jóváhagyásáról. 

8. Határozattervezet a marosvásárhelyi tömbházak 

energiahatékonyságának növelését szolgáló Többéves Helyi Program 

jóváhagyásáról.  

9. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

képviselőinek kinevezéséről, akik a 2021-2022-es tanévben a marosvásárhelyi 

állami egyetemi előtti oktatási egységek igazgatótanácsában kiszabott 

feladatköröket látnak el.  

10. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi 

költségvetéséből vissza nem térítendő finanszírozás nyújtása metodológiájának 

(Kérelmező útmutatója) jóváhagyásáról, az ifjúsági projektek támogatása 

céljával.  

11. Határozattervezet a Marosvásárhely területén tevékenykedő 

egyes vallási felekezetek pénzügyi támogatásáról a 2021-es évben, a 82/2001-es 

számú kormányrendelet és az 1470/2002-es számú kormányhatározat alapján – a 

Romániában elismert vallási felekezetekhez tartozó egyházkerületeknek nyújtott 

anyagi támogatásokra vonatkozó 82/2001. sz. kormányrendelet alkalmazási 

módszertana.  

12. Határozattervezet egyes, nem lakás rendeltetésű helyiségek 

bérleti szerződések megújításáról, továbbá a város tulajdonában levő és a 

Locativ Rt. által ügykezelt helyiségek kiutalásáról. 

13. Határozattervezet együttműködési egyezmény megkötéséről 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a B.C. Sirius Sportklub között, az 

Országos Női Kosárlabdaliga által a helyi érdekeltségű, 2021–2022-es  

nyíltverseny megszervezése érdekében.  

14. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Városban 

2021-ben a veszélyhelyzetek megelőzésére és beavatkozására vonatkozó terv 

végrehajtására irányuló intézkedések jóváhagyásáról.  

15. Határozattervezet a 2021. május 27-i 153-as számú 

határozat 1. számú mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a 

„GYALOGOSÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA MAROSVÁSÁRHELYEN – 

Bolyai utca, George Enescu utca, Győzelem tér 3. szám alatti parkosított tér” 

elnevezésű ötletpályázat megszervezésének jóváhagyására vonatkozik.  

16. Határozattervezet a Dózsa György utca 1. szám alatti 2567 

négyzetméter területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába 

való ideiglenes bejegyzéséről.  

17. Határozattervezet a marosvásárhelyi Ioan Vescan utcában 

levő 218 négyzetméteres területnek a MACO CONSTRUCT Kft. tulajdonából 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről.  

18. Határozattervezet a jó gazdálkodás, a köztisztaság, a 

higiéniai szabályok betartása és a Marosvásárhely Megyei Jogú Város szépítése 



érdekében hozott intézkedések időszerűsítéséről.  

19. Határozattervezet a közterületen, teraszon tevékenységet 

folytató gazdasági szereplők részére gazdasági kedvezmény biztosításáról, 

akiknek a tevékenysége az asztalok közötti legalább 2 méteres távolság 

biztosításának kötelezettsége miatt korlátozódott, a városi köz- és 

magánterületek teraszokkal való elfoglalásáért kirótt speciális illeték 50%-kal 

való csökkentése révén, amely illetéket a Közterület-kezelő közszolgálat 2021-

es évi speciális illetékeinek és tarifáinak jóváhagyására, valamint bizonyos 

kihágások és az azokra alkalmazandó bírságok bevezetésére vonatkozó 2020. 

december 17-i 230-as számú határozat 1. sz. melléklete XXII. sorszáma foglalja 

magába.  

20. Határozattervezet „Együttműködési Egyezmény a Maros 

Megyei Tanáccsal” megkötésének jóváhagyásáról, a Marosvásárhely területén 

veszélyben levő kutyák elszállásolási közszolgáltatás biztosítása érdekében, a 

menhelyen való elhelyezési rendelet tárgyát képező kérelmezés időpontjában 

meglévő szálláshelyek függvényében.  

21. Határozattervezet eljárás elindításának jóváhagyásáról, 

amelynek célja a marosvásárhelyi közutak hóeltakarítására és -elszállítására, 

valamint a közutaknak jégtükör és fagy idején működőképes állapotban való 

fenntartására vonatkozó tevékenység közbeszerzési szerződésének odaítélése.  

22. Határozattervezet gyorssegély nyújtásáról tűzifa formájában 

a Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység tulajdonát képező erdőalapból a 

hátrányos helyzetű marosvásárhelyi személyeknek/családoknak a 2021–2022-es 

hideg évszakban.  

23. Határozattervezet a 10/2021-es számú helyi tanácsi 

határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a Győzelem tér szám nélküli 

helyszínnek az Erdélyi Iskola szoborcsoport felállítására való kijelölésére 

vonatkozik.  

24. Határozattervezet a 2020.12.3-i 223-as számú helyi tanácsi 

határozat 1. cikkelyének módosításáról és kiegészítéséről, amely a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város közlekedési bizottság összetételének 

időszerűsítésére vonatkozik.  

25. Határozattervezet a Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu 

utca 50. szám alatti ingatlanra vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról.  

26. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

szervezeti keretében működő Helyi Rendőrség Igazgatósága Helyi Rendőrség 

Igazgatóságává – jogi személyiséggel rendelkező helyi érdekeltségű 

közintézménnyé való átszervezése jóváhagyásáról.  

27. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Polgármestere szakapparátusa keretében működő Állatkert Igazgatósága 

Közszolgálatnak Állatkert és Somostető Igazgatósága – jogi személyiséggel 

rendelkező helyi érdekeltségű közintézménnyé való átszervezéséről, a szervezeti 

felépítés megfelelő módosításával, az organigramma, a személyzetszám és a 



tisztségjegyzék jóváhagyásával. 

 

 

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 

 


