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R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

99-es számú határozat 

 

 

az intervenciós munkálatok értékéből Marosvásárhely Megyei Jogú Város 30%-os 

önrészének jóváhagyására a 2021-es évre, a lakótömbházak energetikai hatékonysága 

növelésére vonatkozó beruházási projektek finanszírozásakor, a 18/2009-es számú 

sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve: 

a) Az Iskolaigazgatóság – Jogi, logisztikai, árverési és tulajdonosi társulási osztály révén a 

Polgármester indítványozta 2021. 01. 08-i B1/20/1313 számú Jóváhagyási referátumát, az 

intervenciós munkálatok értékéből Marosvásárhely Megyei Jogú Város 30%-os 

önrészének jóváhagyására a 2021-es évre, a lakótömbházak energetikai hatékonysága 

növelésére vonatkozó beruházási projektek finanszírozásakor, a 18/2009-es számú 

sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően,  

b) A szakrészleg: Gazdasági Igazgatóság kedvező véleményezését,  

c) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• Az újraközölt, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as törvény; 

• A lakótömbházak energetikai hatékonysága növelésére vonatkozó a 18/2009-es számú 

sürgősségi kormányrendelet 13. cikkelye (2) bekezdése és a 13^1. cikkelye (2) bekezdése; 

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

a 129. cikkelye (1) bekezdése, (4) bekezdése „a” és „d” betűje, a 139 cikkelye (1) bekezdése, a 

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

alapján – időszerűsítve,  

 

 

Elhatározza: 

 

  

1. cikkely: Jóváhagyják az intervenciós munkálatok értékéből Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város 30%-os önrészét a 2021-es évre, a lakótömbházak energetikai hatékonysága 

növelésére vonatkozó beruházási projektek finanszírozásakor, a 18/2009-es számú sürgősségi 

kormányrendeletnek megfelelően. 

 

2. cikkely: Jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság és az Iskolaigazgatóság – Jogi, 

logisztikai, árverési és tulajdonosi társulási osztálya révén.  

 

3. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 
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közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

    

 4. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

• Gazdasági Igazgatóság; 

• Iskolaigazgatóság – Jogi, logisztikai, árverési és tulajdonosi társulási osztálya. 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)  

 

 


