
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

2021. június 22-i 

207-es számú határozat 

 

 

 

a közúti forgalom lezárására Marosvásárhely Megyei Jogú Város főterén, hétvégeken és hivatalos 

ünnepnapokon 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Közterület-kezelő Közszolgálat révén a Polgármester indítványozta 27930/2833/13.04.2021. 

számú Jóváhagyási referátumot, a közúti forgalom lezárására Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város főterén, hétvégeken és hivatalos ünnepnapokon, 

b) A Helyi Rendőrség Igazgatósága 3521/2021., a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi 

Közigazgatási Igazgatóság 31751/2021. számú szakjelentését, 

c) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését, 

d) a helyi tanács plénumán megfogalmazott módosító javaslatokat,   

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

➢ a közutakon való közlekedésre vonatkozó 195/2002-es számú sürgősségi kormányrendelet, 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

➢ a közutakon való közlekedésre vonatkozó 195/2002-es számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazási 

szabályzatát jóváhagyó 1391/2006-os számú kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

➢ a közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

➢ a jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000-es számú 

törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, a (4) bekezdése „e” betűje és a (14) bekezdése, a 139. 

cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése előírásai 

alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a közúti forgalom lezárását Marosvásárhely Megyei Jogú Város főterén, 

szombaton és vasárnap, minden hétvégén, szombaton 14 órától kezdődően vasárnap 24 óráig.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják a közúti forgalom lezárását a George Enescu utcában és a Bolyai utcában, 

szombaton és vasárnap, 14–24 óra között, valamint hivatalos ünnepnapokon 14–22 óra között.  



 

3. cikkely: Jóváhagyják a közúti forgalom lezárását Marosvásárhely Megyei Jogú Város főterén, 

hivatalos ünnepnapokon 14–22 óra között.  

 

4. cikkely: Jelen határozat 1–3. cikkének rendelkezései alóli kivétellel a sürgősségi szolgálatokhoz 

tartozó járművek, az e területeken lakó személyek és az e területeken található szálláshelyek vendégei 

járművei számára engedélyezett a behajtás.  

 

5. cikkely: Jelen határozat jóváhagyása időpontjától hatálytalanítják az 1996.11.28-i 60-as számú 

helyi tanácsi határozatot.  

 

6. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelő Közszolgálat és a Helyi Rendőrség Igazgatósága révén. 

 

7. 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. 

 

8. cikkely: Jelen határozatot közlik: 

- a Közterület-kezelő Közszolgálattal, 

- a Helyi Rendőrség Igazgatóságával.  

 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László  

 

 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 


