
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

102-es számú határozat 

 

 

 

a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem felszámolására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

  

 

Figyelembe véve: 

a) A helyi tanácsosok egy csoportja indítványozta 2021.03.03-i 17057-es számú Jóváhagyási 

referátumot, a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem felszámolására 

vonatkozóan,  

b) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését,  

c) Figyelembe véve a helyi tanács plénumán megfogalmazott javaslatot, 

        A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve, a munkatörvénykönyvre vonatkozó 53/2003-as számú törvény 250. cikkelye, 251. 

cikkelye, az egyes közhatóságok és –intézmények átszervezésére, a közköltségek ésszerűsítésére, 

a versenyszféra támogatására és az Európa Tanáccsal és a Nemzetközi Pénzalappal létrejött 

keretegyezmény tiszteletben tartására vonatkozó 329/2009-es számú törvény 3. cikkelye „e” és „f” 

betűi, a Marosvásárhelyi Számvevőszék által kibocsátott 20/12.06.2020 számú végzés alapján, 

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

129. cikkelye (1) bekezdése „a”, „b”, „c”, „e” betűi, a (2) bekezdése „a”, „b” betűi, a (6) bekezdés 

„a” pontja, a (7) bekezdése, a (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. 

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

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják, a törvény feltételei között, a Marosvásárhelyi Kulturális és 

Tudományegyetem felszámolását 2021. május elsejével kezdődően.  

 

2. cikkely: A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem felszámolása 

eredményeként, az Egyetem keretében alkalmazott személyzetet illetően a 

munkatörvénykönyv 53/2003-as számú törvény, az egyéni munkaszerződésre 

vonatkozó előírásait alkalmazzák. 

 

3. cikkely: Jóváhagyják azon helyiség átvételét, amelyben az Egyetem működött, s amely 

a Iuliu Maniu utcában található, a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem 

ügykezeléséből Marosvásárhely Megyei Jogú Város ügykezelésébe. 

 

4. cikkely: A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem leltárán szereplő javak 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába kerülnek át. A Marosvásárhelyi 

Kulturális és Tudományegyetem vagyonát, archívumát, költségvetési előirányzatait, a 

pénzügyi-könyvelőségi és az operatív nyilvántartási okiratokat, valamint bármilyen 



más javakat az Iskolaigazgatóság veszi át, a jelen határozat életbe lépésétől számított 

45-60 kalendarisztikus napon belül megkötött Átadási-átvételi protokollúm alapján. 

 

5. cikkely: Jelen határozat jóváhagyásának dátumától, a Marosvásárhelyi Kulturális és 

Tudományegyetemre vonatkozó bármely helyi tanácsi határozat érvényét veszti.  

 

6. cikkely: Felhatalmazzák Bălaş Radu Florint, hogy tegyen meg a szükséges lépéseket a 

Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetemnek a közhatóságok/-intézmények 

nyilvántartásából való törlésre.  

 

 7. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság, az Iskolaigazgatóság, a Marosvásárhelyi 

Kulturális és Tudományegyetem révén.  

  

 8. 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. 

 

9. cikkely: Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatósággal, az Iskolaigazgatósággal, a 

Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetemmel, 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 21 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


