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MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2022. március 25-én kelt 

359. számú RENDELET 

 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2022. március 

31-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 2022. 

március 31-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  

2022. március 25-i 359. számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

A polgármester 2022. március 25-i 359. számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2022. március 31-

én, 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 

költségvetéséből kulturális programok/projektek/tevékenységek vissza nem 

térítendő finanszírozására vonatkozó metodológia (Kérelmező útmutatója) 

jóváhagyásáról.  

2. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

költségvetéséből sportprojektek vissza nem térítendő finanszírozására vonatkozó 

metodológia (Támogatási szabályzat és Kérelmező útmutatója) jóváhagyásáról.  

3. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

magántulajdonát képező legelőkön történő legeltetési szabályzat jóváhagyásáról.  

4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács költségvetéséből 

adminisztrált és finanszírozott szociális szolgáltatások 2022-es évi munkatervének 

jóváhagyásáról.   

5. Határozattervezet INTÉZMÉNYKÖZÖTTI PARTNERSÉG A 

KÖZÖSSÉG BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN – Partnerségi program 

Marosvásárhelyen a közrend és -biztonság biztosítása érdekében – megkötésének 

jóváhagyásáról. 

6. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Maros 

megyei Horea Veszélyhelyzeti Felügyelőség között használati kölcsönszerződés 

(kommodátus) megkötésének jóváhagyásáról, két részből álló moduláris fém 

öltözőkonténerre vonatkozóan.  

7. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – övezet funkcionális átminősítése és 

városrendezési szabályozások meghatározása lakóház, fedett autóparkoló építése 

és bekötőutak kialakítása céljából” elnevezésű projekt esetében, Jean Monnet utca 

szám nélkül – a 2020. február 27-i 21. sz. helyi tanácsi határozat révén jóváhagyva, 

a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Kedvezményezettek: Veres 

Hajnal Réka, Veres Mihai, Veres Viorica.   

8. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Általános 

Városrendezési Terve (PUG) érvényességének meghosszabbításáról, amelyet a 

2022.12.19-i 257. számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá, az új Általános 



Városrendezési Terv életbe lépéséig, de nem később, mint 2022. október elseje; 

kedvezményezett Marosvásárhely Megyei Jogú Város. 

9. Határozattervezet a Gyümölcsfa utca 2. szám alatti, 20 

négyzetméteres területnek Munteanu Ioan és Munteanu Ionela tulajdonából 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átutalásáról. 

10. Határozattervezet a Csángó utcai 49 négyzetméteres területnek 

Bordas Liviu Gabriel és Bordas Raluca Beatrisa (volt Olariu Anton Raluca-

Beatrisa) tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való 

átutalásáról.  

11. Határozattervezet a 142649 Marosvásárhely szám alatt 

telekkönyvezett 52 négyzetméteres ingatlannak Marosvásárhely magánterületéhez 

való tartozásának igazolásáról. 

12. Határozattervezet a 141936 Marosvásárhely szám alatt 

telekkönyvezett, a Bodoni utca–1848 úti 708 négyzetméter területnek a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város magántulajdonába való átkerüléséről, s annak a Kövesdombi Unitárius 

Parókia tulajdonába való ingyenes átutalásáról. 

13. Határozattervezet a 2021. február 25-i 51. sz. helyi tanácsi 

határozat módosításáról, amely a Marosvásárhelyi zöldövezeti regiszter 

elfogadására vonatkozó 398/2018.12.18. számú helyi tanácsi határozat 

kiegészítésére vonatkozik, az Állomás tér 148-as ingatlanazonosító számmal 

ellátott ívben szereplő ingatlan felületének módosítása értelmében.  

14. Határozattervezet a marosvásárhelyi fizetős közparkolók 

illetékeinek kiszámítását célzó célszerűségi tanulmány jóváhagyásáról.  

15. Határozattervezet a marosvásárhelyi fizetős közparkolóknak 

koncesszionálás révén az Ingatlan- és Piackezelő Kft.-hez (Administrator Imobile 

și Piețe SRL) történő átruházásának jóváhagyásáról.   

16. Határozattervezet a Közterületen levő fizetős parkolókat és fizetős 

megállóhelyeket üzemeltető és karbantartó közszolgálat szervezési és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról.  

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Ingatlan- és Piackezelő Kft. 

(Administrator Imobile și Piețe SRL) 2022-es évi bevételi és kiadási 

költségvetésének jóváhagyásáról.  

18. Határozattervezet a marosvásárhelyi új építésű tömbházaknak 

hőenergiával való ellátására vonatkozó tanulmány készítéséről, a széndioxid-

kibocsátás csökkentése érdekében. 

19. Határozattervezet az egyes ingatlanoknak Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város közvagyonába történő átruházása révén az adótartozások eltörlését 

igénylő adósok kérelmeit elemző és megoldó bizottság létrehozásáról.  

20. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén 

levő, Pandúrok útja 97/1. szám alatti 5,61 négyzetméteres terület közvetlen 

haszonbérbe adásáról Gurghian Ioan és felesége, Gurghian Claudia-Adriana javára.   

21. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén 

levő, Köztársaság utca 23/2. szám alatti 9,54 négyzetméteres terület közvetlen 

haszonbérbe adásáról Petrea Nicolae-Gheorghe javára.  



22. Határozattervezet a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum olimpiai 

medencéje befedése – 01-es célkitűzés, öltöző elnevezésű beruházás műszaki-

gazdasági értékmutatóinak jóváhagyásáról.  

23. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Remeteszeg utcában 

található 12 négyzetméteres területnek Moldovan Reni Claudia tulajdonából 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába való átkerüléséről.  

24. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Locativ Rt. 2022-es évi 

bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról  

25. Határozattervezet a 2021-es év legjobb marosvásárhelyi 

sportolóinak díjazásáról.  

26. Határozattervezet tárgyalóbizottság létrehozásáról, a 

Marosvásárhely VIII. Református Parókia – Zsidó Vértanúk utca 20. szám – 

területén levő egyes helyiségek bérleti szerződése megkötése céljával, ahol a 

Református Líceum hosszított programú óvodája működik, valamint a 

szerződésminta jóváhagyásáról.  

27. Határozattervezet a Marosvásárhely magántulajdonát képező, 

Rózsák tere 39–40. szám alatti 621 négyzetméteres területnek nyilvános árverésen 

történő eladásának jóváhagyásáról.  

28. Határozattervezet a DALI időszerűsítése, műszaki terv 

kidolgozása – Kishegyszőlő utca felújítása elnevezésű beruházás véleményezési 

dokumentációjának, intervenciós munkálatainak és műszaki-gazdasági 

értékmutatóinak időszerűsítésének jóváhagyásáról.  

29. Határozattervezet a DALI időszerűsítése – Tutaj utca 

korszerűsítése elnevezésű beruházás véleményezési dokumentációjának, 

intervenciós munkálatainak és műszaki-gazdasági értékmutatóinak jóváhagyásáról.  

30. Határozattervezet a Fiataloknak szánt bérlakások 

Marosvásárhelyen, Raktár utca szám nélkül – I. szakasz, függőleges rendszerezés, 

külső rendezés és közművesítés elnevezésű beruházás megvalósíthatósági 

tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.  

31. Határozattervezet a marosvásárhelyi Városi Sportpark utca 4. 

szám alatti ingatlannak – terület és Sportcsarnok épülete – Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város köztulajdonába való átvételére vonatkozó 2021. május 27-i 177. számú 

helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.   

32. Határozattervezet a 2021. augusztus 13-i 251. számú helyi tanácsi 

határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a Kárpátok sétánya 57. szám 

alatti ingatlannak – telek és épület – telekkönyv száma: 137955-Marosvásárhely – 

a Román Állam tulajdonából és az Országos Sportügynökség ügykezeléséből a 

Marosvásárhelyi Maros Sportklub révén Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

közterületébe történő átengedésének jóváhagyására vonatkozik.  

33. Határozattervezet együttműködési egyezmények megkötésének 

jóváhagyásáról, helyi érdekeltségű kulturális, sport- és nevelési eseményeknek 

partnerségben való megvalósítása 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  
 

 

 


