
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

2021. április 22-i 

109-es számú határozat 

 

 

egyes kedvezmények nyújtására azon természetes és jogi személyeknek, akik 

koncesszionálási/bérleti szerződést kötöttek Marosvásárhely Megyei Jogú Várossal, s 

akiknek tevékenysége félbeszakadt vagy korlátozódott, a 2020. március 18-i 1-es számú 

katonai rendelet 1-es cikkelyének megfelelően 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

a) A Gazdasági Igazgatóság keretében működő Koncesszionálási, bérbeadási és eladási osztály 

révén a Polgármester indítványozta 2021.02.16-i 12400-as számú Jóváhagyási referátumot, egyes 

kedvezmények nyújtására azon természetes és jogi személyeknek, akik koncesszionálási/bérleti 

szerződést kötöttek Marosvásárhely Megyei Jogú Várossal, s akiknek tevékenysége félbeszakadt 

vagy korlátozódott, a 2020. március 18-i 1-es számú katonai rendelet 1-es cikkelyének 

megfelelően,  

b) A Marosvásárhelyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

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

108. cikkelye „b” betűje, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

- A szükségállapot bevezetésére vonatkozó 195/2020-as számú dekrétum 1. cikkelye, a 

240/2020-as dekrétummal meghosszabbítva,  

- A veszélyhelyzet bevezetésére vonatkozó 394/2020-as számú határozat, a 476/2020 számú 

határozattal meghosszabbítva, összevetve a 2020.03.18-i 29-es számú sürgősségi 

kormányrendelet – egyes gazdasági és adóügyi-költségvetési intézkedések – X. cikkelye 1-

4 bekezdéseivel, valamint a 791/24.03.2020 számú MEEMA rendelet 3. Cikkelyével és a 

872/2020 számú MEEMA rendelettel – a gazdasági egységeknek szükségállapot-

bizonylatok nyújtására vonatkozóan,   

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje, (6) bekezdése „a” és „b” betűje, a 196. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják egyes kedvezmények nyújtását azon természetes és jogi 

személyeknek, akik koncesszionálási/bérleti szerződést kötöttek Marosvásárhely 

Megyei Jogú Várossal, s akiknek tevékenysége félbeszakadt vagy korlátozódott, a 



2020. március 18-i 1-es számú katonai rendelet 1-es cikkelyének megfelelően, azaz a 

járandóság felfüggesztését a jelen határozat 1-es mellékletének (7-es oszlop és 8-as 

oszlop) megfelelően, a szükségállapot teljes időtartamára. 

     

2. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság - Koncesszionálási, bérbeadási és 

eladási osztálya révén.  

 

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

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 

4.  cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Gazdasági Igazgatóság - Koncesszionálási, bérbeadási és eladási osztály 

- a kedvezményben részesült koncesszionálási szerződések tulajdonosai. 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

 

(A határozatot 21 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 


