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2021. április 16-i 

94-es számú határozat 

 

 

a 332/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására, a 145/2019. 

számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására, amely a 2019. január 31-i 

8-as számú helyi tanácsi határozat visszavonására vonatkozott, amelyben elfogadták a 

műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák téri föld alatti parkoló beruházás esetén 

Marosvásárhelyen – B változat, illetve a 2011. február 24-i 92-es számú helyi tanácsi 

határozat visszavonására, amelyben elfogadták a „Megvalósíthatósági tanulmány föld 

alatti parkolóra, központi övezet – Rózsák tere”, haszonélvező Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város dokumentációt, és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi tanácsi határozat 

1-es mellékletének helyettesítésére  

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Műszaki Igazgatóság révén a polgármester indítványozta 26.636/708/07.04.2021 

számú Jóváhagyási referátumot, a 332/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es 

mellékletének módosítására, a 145/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es 

mellékletének módosítására, amely a 2019. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi 

határozat visszavonására vonatkozott, amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi 

mutatókat a Rózsák téri föld alatti parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B 

változat, illetve a 2011. február 24-i 92-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására, 

amelyben elfogadták a „Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra, központi 

övezet – Rózsák tere”, haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

dokumentációt, és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi tanácsi határozat 1-es 

mellékletének helyettesítésére,  

b) A Szakbizottságok kedvező véleményezéseit,  

c) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

Tekintettel a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006-os évi 273-as számú törvény 44-es 

cikkelye 1. bek. előírásaira, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint  

figyelembe véve a 907/2016-os számú kormányrendelet 1-es és 2-es cikkelyét, amely a 

közalapokból finanszírozott közbefektetési projektek célkitűzéseinek megfelelő műszaki-

gazdasági dokumentációk kidolgozási szakaszaira és keret-tartalmára vonatkozik; 

A közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó újraközölt 52/2003-as számú 

törvény értelmében, újraközölve,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, (4) bekezdése „b” 

betűje, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, 

 

 



 

Elhatározza: 

 

1.  cikkely: Jóváhagyják a 332/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének 

módosítását, amely a 145/2019. számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására 

vonatkozik, amely a 2019. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi határozat visszavonására 

vonatkozott, amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák téri föld alatti 

parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B változat, illetve a 2011. február 24-i 92-es 

számú helyi tanácsi határozat visszavonását, amelyben elfogadták a „Megvalósíthatósági 

tanulmány föld alatti parkolóra, központi övezet – Rózsák tere”, haszonélvező Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város dokumentációt, és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi tanácsi 

határozat 1-es mellékletének helyettesítését.  

 

2. cikkely: A 332/2019-es számú helyi tanácsi határozat többi cikkelye változatlan 

marad.  

 

3. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Polgármesterét és Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg, a 

Gazdasági Igazgatóság révén. 

 

4. 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. 

 

5. cikkely: Jelen határozatot közlik a: Gazdasági Igazgatósággal, a Műszaki 

Igazgatósággal, a Közterület-kezelő Közszolgálattal.  

  

 

 

                                                                                                                 Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 21 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gazdasági igazgató     Műszaki igazgatóság 

Năznean Ana közgazdász    Popistan Dorin mérnök 

 

 

       Közterület-kezelő osztály 

       Moldovan Florian mérnök 

1-es számú 

melléklet 

   

   

   
Sor 

sz. 
Beruházás megnevezése Érték - lej 

1 
Új autóbuszok vásárlása a közszállítás céljával  

18.000.000,00 

2 
Március 8. utca korszerűsítése  

5.230.856,00 

3 

Marosvásárhely közlekedésmenedzsment-rendszere  

100.000,00 

4 

Park létrehozása a Belvedere negyek központi részében - ii 

szakasz- 
530.447,00 

5 

Közszállítási járművek vásárlása – elektromos autóbuszok, 

12 méter hosszúságúak (32 db.) 

1.232.293,00 

6 

Természetbarát autóbuszok vásárlása, Marosvásárhely 

tömegközlekedése számára (38 darab hibrid autóbusz) 

1.000.000,00 

7 

Közszállítási járművek vásárlása – elektromos autóbuszok, 

10 méter hosszúságúak (15 db.) 

453.774,00 

8 

SF, PT, Kerékpár-hálózat kivitelezése (Margaréta utca, a 

Poklos-patak mentén stb.) 
800.000,00 

9 
SF, PT, föld feletti parkolók kivitelezése  

102.169,00 

10 

Szabadság utca korszerűsítése, a Cuza Vodă és Gát utca 

közötti szakaszon  1.000.003,00 

11 

Megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv és munkálatok 

kivitelezése: Dr. Bernády György Gimnáziumi Iskola 

tetőtér-beépítése, aláfalazása, burkolatcsere, homlokzat-

felújítás 

100.000,00 

12 

Liget rendezése, atlétikaközpont és stadion 

5.033.028,00 

 ÖSSZ 33.582.570,00 

   


