
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

123-as számú határozat 

 

 

 

a Locativ Rt. 2021-es évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyására 

 

 

  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve:  

a) A Locativ Rt. indítványozta 2021.04.09-i 1137-es számú Jóváhagyási referátumot, a 

Locativ Rt. 2021-es évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyására vonatkozóan; 

b) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő 

szakbizottságok jelentését, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

• A gazdasági egységek bevételi és kiadási költségvetése struktúrájának és formátumának 

jóváhagyására vonatkozó 3818/2019 számú közpénzügyi minisztériumi rendelet, valamint a 

megalapozási mellékletei, a 26/2013-as számú rendelet, a 15/2021-es számú, a 2021-es évi 

állami költségvetés törvénye, a Locativ Rt. részvényesi közgyűlése 139/22.04.2021-es számú 

határozata, a 2021-es évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyására, 

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000 számú törvény, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára 

vonatkozó 52/2003-as törvény, 

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet a 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „a” betűje, a (3) bekezdése 

„d” betűje, a 136. cikkelye (8) bekezdése és a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

 1. cikkely: Jóváhagyják a Locativ Rt. 2021-es évi bevételi és kiadási költségvetését, a 

jelen határozat szerves részét képező 1-5. mellékleteknek megfelelően.  

 

2. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét és a Locativ Rt. vezetőségét bízzák meg. 

 

3. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett.  

  

4. cikkely: Jelen határozatot közlik: 

• A Locativ Rt.-vel. 

 

 

                                                                                                                                                               

Üléselnök 



Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)  

 


