
 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

2021. június 22-i 

215-ös számú határozat 

 

 

 

a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város küldöttsége 2021. július 23–25. közötti ungvári 

(Ukrajna) kiutazási költségeinek a helyi költségvetésből valutában történő kifizetésére 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) a Bel- és Külkapcsolati Osztály révén a Polgármester indítványozta 2021. június 22-i 

45.204 sz. Jóváhagyási referátumát a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város küldöttsége 2021. 

július 23–25. közötti ungvári (Ukrajna) kiutazási költségeinek a helyi költségvetésből valutában 

történő kifizetésére vonatkozóan,  

b) a Gazdasági Igazgatóság kedvező véleményezését,  

 

Figyelembe véve az 1995. évi 518-as számú, a külföldre ideiglenes kiszállásra küldött 

személyzet jogaira és kötelezettségeire vonatkozó, utólagosan kiegészített és módosított 

Kormányrendelet előírásait, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (2) bekezdése „e” betűje, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. 

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

értelmében,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város küldöttsége – a 

küldöttség tagjai: Soós Zoltán polgármester, Alexandru György alpolgármester, Somogy Beáta, a 

polgármester tanácsadója, Borsos Csaba, felső szakmai fokozatú tanácsadó, Iszlai Tamás városi 

tanácsos és Alzner Dieter gépjárművezető – 2021. július 23–25. közötti ungvári (Ukrajna) 

kiutazási költségeinek a helyi költségvetésből valutában történő kifizetését.  

 

2. cikkely: A Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város küldöttsége valutában kifejezett 

költsége 3.384 dollár – napidíj és szállás, azaz 13.989,45 lej (a RNB 2021.06.18-i 4,1340 lejes 

árfolyamán átszámolva – napidíj és szállás), valamint 550 lej – szállítási költségek és 

egészségügyi biztosítások.  

 

3. cikkely: A soron következő ülésen a küldöttség tájékoztatja a tanácsot a kiszállás 

lefolyásáról és annak eredményeiről. 

 

4. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Bel- és Külkapcsolati Osztály, valamint a Gazdasági 

Igazgatóság révén.  

 



5. 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. 

 

6. cikkely: Jelen határozatot közlik a: 

- Bel- és Külkapcsolati Osztállyal, 

- Gazdasági Igazgatósággal. 

                                                                                                                           

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László  

 

 

 

 

(A határozatot 17 „igen”, 2 „nem” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 


