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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

118-as számú határozat 

 

 

a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat létrehozására – a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó, jogi személyiséggel 

rendelkező, helyi érdekeltségű közintézmény, a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek 

Igazgatóság Közszolgálata átszervezésével, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

keretében működő Közterület-kezelő Közszolgálat egyes osztályainak átvételével 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatóság Közszolgálata és a Közterület-kezelő 

Közszolgálat révén a Polgármester indítványozta 2021.02.16-i 290-es számú Jóváhagyási 

referátumot, a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat létrehozására – a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó, jogi 

személyiséggel rendelkező, helyi érdekeltségű közintézmény, a Melegházak, Parkok és 

Zöldövezetek Igazgatóság Közszolgálata átszervezésével, valamint a Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város keretében működő Közterület-kezelő Közszolgálat egyes osztályainak 

átvételével,  

b) A Marosvásárhelyi Tanács 2021.01.28-i 11-es számú határozatát Marosvásárhelyen az 

utcatakarítási és hóeltakarítási közszolgáltatások végzésére vonatkozó Szabályzat és 

Célszerűségi tanulmány jóváhagyására vonatkozóan, 

  

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• 53/2003 számú törvény - Munkatörvénykönyv, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

• A közalapokból fizetett személyzet bérezésére vonatkozó 153/2017 számú törvény,  

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

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „a” és „b” betűje, (3) bekezdése „e” betűje, (14) 

bekezdése, a 130. cikkelye (1-3) bekezdése, a 139. cikkelye, a 196. cikkelye (1) bekezdése 

„a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, az 538-562. cikkelyei előírásai alapján, 

• A közhasznú közösségi szolgáltatások 51/2006-os számú, újraközölt törvénye 8. cikkelye (1) 

bekezdése, a 22. cikkelye (3) bekezdése és a (4) bekezdése előírásai, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

• A települések köztisztasági szolgáltatására vonatkozó 101/2006-os számú törvény, 

újraközölve, 

• A hulladékok rendszerére vonatkozó 211/2011 számú törvény, 

 

 



Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat – 

jogi személyiséggel rendelkező helyi érdekű közintézmény – létrehozását, Marosvásárhely megyei 

jogú város Helyi Tanácsának alárendeltségében, a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatóság 

Közszolgálata átszervezésével, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város keretében működő 

Közterület-kezelő Közszolgálat egyes osztályainak átvételével.  

 

2. cikkely: A helyi érdekű, jogi személyiséggel rendelkező új közintézmény elnevezése: 

a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat.  

 

3. cikkely: Összesen 120 állást hagynak jóvá - a szerződéses tisztségeket, a szervezeti 

felépítést és a tisztségjegyzéket a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálatra 

vonatkozóan, az 1-es és 2-es számú Melléklet szerint, mely szerves része jelen határozatnak. 

 

4. cikkely: 30 napon belül frissítik a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős 

Közszolgálat Szervezési és Működési Szabályzatát.  

 

5. cikkely: Jóváhagyják a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos javak átadását, a 

Közterület-kezelő Közszolgálat részéről, valamint a Melegházak, Parkok, Zöldövezetek vagyoni 

javainak átvételét a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat által.  

 

6. cikkely: A Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat szolgáltatói 

engedélyezésre jogosult lesz, saját vagyonnal fog rendelkezni, és gazdasági irányítás alatt működik 

majd,  pénzügyi és működési autonómiával, adóügyi jogalany lesz, az egyéni adónyilvántartási szám 

birtokosa, az Államkincstárnál vagy más banki egységeknél nyitott bankszámlával, a bevételi és 

kiadási költségvetés törvénye és az éves pénzügyi kimutatások szerint folytat majd tevékenységet, a 

Prut utca 24. szám alatti székhellyel, Marosvásárhelyen.  

 

7. cikkely: A Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat által folytatott 

tevékenységek a következők lesznek: 

- melegházak, parkok és zöldterületek igazgatása, tervezése és karbantartása; 

- közutak söprése, mosása, locsolása és karbantartása; 

- a hó eltakarítása és elszállítása a közutakról, valamint ezek üzemeltetése ónos eső vagy fagy 

idején; 

- az állatok tetemeinek közterületen történő összegyűjtése és átadása a sintérszolgálatnak 

vagy a semlegesítő szolgálatok számára; 

- a gazdátlan ebek gondozása; 

- városi ökologizálás és környezetvédelem – a környezet védelmével és megőrzésével, 

fertőtlenítésével, rovar- és rágcsálóirtással kapcsolatos munka koordinálása. 

 

8. cikkely: Felhatalmazzák Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterét,  hogy rendeljen 

ki egy személyt, aki betölti az igazgatói tisztséget a versenyvizsga megszervezéséig, és aki 

harmadlagos engedélyezésre jogosult tisztviselő lesz, a Városi Környezetért és 

Köztisztaságért Felelős Közszolgálat finanszírozási forrásai pedig teljességgel a helyi 

költségvetésből – az „A” forrásból és/vagy teljességgel saját jövedelemből – gazdasági 

tevékenységekből – „E” forrásból származzanak.    

 

9. cikkely: Jóváhagyják, hogy a Városi Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat teljes 

elkülönüléséig, a könyvelőségi, bérelszámolási, emberi erőforrás-, jogi és beszerzési osztályok 

tevékenységeit a polgármesteri hivatal szakapparátusa biztosítsa.  



 

10. cikkely: Felhatalmazzák Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy jelöljön ki egy 

személyt Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-területi Egység képviseletére, a Városi 

Környezetért és Köztisztaságért Felelős Közszolgálat adóügyi bejegyeztetése céljából.   

 

11. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatóság Közszolgálata, a Bérezési 

és humán erőforrás osztály, a Közterület-kezelő Közszolgálat és a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

12. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

- Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

- Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatóság Közszolgálata 

- Gazdasági Igazgatóság 

- Bérezési és humán erőforrás osztály 

- Közterület-kezelő Közszolgálat 

- közzéteszik az intézmény hivatalos honlapján.  

 

13. 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.  

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 
 


