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105-ös számú határozat 

 

 

 

a „SF/DALI Mihai Viteazul Gimnáziumi Iskola felújítása és tetőtér-beépítése” elnevezésű 

célkitűzés műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítésére, amelyet a 2019. május 30-i 176-os 

számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve: 

 Az Iskolaigazgatóság – Beruházási, javítási, iskolák, templomok és kórházak osztálya révén 

a Polgármester indítványozta 2021.01.14-i 2994-es számú Jóváhagyási referátumot, a „SF 

(megvalósíthatósági tanulmány)/DALI Mihai Viteazul Gimnáziumi Iskola felújítása és tetőtér-

beépítése” elnevezésű célkitűzés műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítésére, amelyet a 2019. 

május 30-i 176-os számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá, 

Figyelembe véve a közalapokból támogatott célkitűzéseknek/projekteknek megfelelő 

műszaki-gazdasági dokumentációk kidolgozási szakaszaira és keret-tartalmára vonatkozó 2016-os 

évi 907-es számú kormányrendeletet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a helyi 

közpénzügyekre vonatkozó 2006-os évi 273-as számú törvény 44. cikkelye előírásait,  

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

108. cikkelye (1) bekezdése „d” betűje előírásai értelmében, 

A Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentése, 

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” és „d” betűje, a (7) bekezdés „a” betűje, „k” betűje, 

a (9) bekezdés „a” betűje, a (10) bekezdés „a” betűje, a 133. cikkelye (1) bekezdése, a 139. cikkelye 

(1) bekezdése, a 196. cikkelye (előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a „SF/DALI Mihai Viteazul Gimnáziumi Iskola felújítása és 

tetőtér-beépítése” elnevezésű célkitűzés műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítését, 

amelyet a 2019. május 30-i 176-os számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá, s 

amely jelen határozat szerves részét képezi. 

  

 2. cikkely: A jelen határozat előírásainak alkalmazásával Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság és az Iskolaigazgatóság – Beruházási, 

javítási, iskolák, templomok és kórházak osztálya révén.  

 

            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: 

- az Iskolaigazgatósággal, 

- a Gazdasági Igazgatósággal.             

                                  

                                                                                           

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 22 „igen” szavazattal fogadták el)  

 


