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2021. április 22-i 

101-es számú határozat 

 

 

a Marosvásárhelyen a fiataloknak szánt bérlakások (ANL) odaítélésére vonatkozó elsőbbségi 

sorrend jóváhagyására, a 2021-es évre 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve: 

a) A Társadalmi-kulturális Tevékenységek, Vagyoni és Kereskedelmi Igazgatóság révén a 

Polgármester indítványozta 2021. 02. 18-i 13.291 számú Jóváhagyási referátumát, a 

Marosvásárhelyen a fiataloknak szánt bérlakások (ANL) odaítélésére vonatkozó elsőbbségi 

sorrend jóváhagyására, a 2021-es évre,  

b) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• Az Országos Lakásépítési Ügynökség létrehozására vonatkozó 152/1998-as számú törvény előírásait 

alkalmazó metodológia jóváhagyására vonatkozó 962/2001-es számú kormányhatározat 15. cikkelye 

(2^1) bekezdése, a 15. cikkelye (3-5) bekezdése, valamint az Országos Lakásépítési Ügynökség 

létrehozására vonatkozó 152/1998-as számú törvény 8-as cikkelye (3) bekezdése,  

• A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, újraközölve;  

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

cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhelyen a fiataloknak szánt bérlakások (ANL) odaítélésére 

vonatkozó elsőbbségi sorrendet, a 2021-es évre, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek 

megfelelően, s amelyet a 2020.11.26-i 213-as számú helyi tanácsi határozatban felállított pontozás 

alapján határoztak meg. 

 

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testületét 

bízzák meg, a Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága – 

Kulturális, sport-, ifjúsági és  lakásügyi tevékenységek 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 a Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi 

Tevékenységek Igazgatóság – Kulturális, sport-, ifjúsági és lakásügyi tevékenységek osztályával. 

 

  

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 22 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 

 


