
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2022. június 9-én kelt 

858. számú RENDELET 

 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2022. 

június 14-ére 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

 

                   

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének 

a) betűje, (4) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) betűje értelmében, 

 

                 

 

Elrendeli:  

 

 

1. cikkely: Összehívja a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsot rendkívüli online 

ülésre 2022. június 14-én, kedden 12 órára, a mellékelt összehívó 

dokumentumnak megfelelően. 

 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat 

elektronikus formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok 

rendelkezésére bocsátották.  

 

3. cikkely: A napirenden szereplő határozattervezeteket a törvény előírta 

dokumentumok kíséretében a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

szakbizottságainak továbbítják véleményezés céljából. 

 

4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító 

javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre 



vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. 

bekezdésében rögzített feltételek szerint lehet.  

 

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

főjegyzőjét bízzák meg. 

 

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú 

sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdésének c betűje és a 255. 

cikkelye, valamint az 554/2004. számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. 

cikkelye 1. bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják 

Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett. 

 

                                                                                    

 

Soós Zoltán 

polgármester 

 

 

Törvényességét ellenjegyzi, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

              

 

                                                                                  

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2022. június 9-i 858. számú Rendeletének melléklete 

 

 

    

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

A polgármester 2022. június 9-i 858. számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának rendkívüli online ülését 2022. 

június 14-én, kedden 12 órára, az alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 

 



 

1. Határozattervezet egyes állások átalakításáról a 

Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága keretében. 

 

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Városnak, 

alapítótag minőségben a Maroskeresztúr, Koronka, Jedd, Marosszentgyörgy, 

Marosszentanna, Marosszentkirály és Mezőpanit községek Helyi Tanácsaival való 

társulásáról, a Marosvásárhelyi Közösségi Közszállítás-fejlesztési Egyesület 

Közösségi Fejlesztési Egyesület létrehozása érdekében. 

 

3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi elektromos autóbusz-

töltőállomások elektromos csatlakozásai elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának időszerűsítéséről. 

 

4. Határozattervezet 2021.12.21-i 408. sz. helyi tanácsi határozat 

1-es melléklete megjegyzése 3. bekezdése módosításáról, amely a Maros Szabadidő- 

és Sportkomplexum és a Mircea Birău Fedett Uszoda által nyújtott szolgáltatások 

ellenértékének a jóváhagyására vonatkozik a 2022-es évre.  

 

5. Határozattervezet a rendkívüli érdemeket szerzett 

személyiségeknek a Marosvásárhely Díszpolgára cím odaítéléséről. 

 

6. Határozattervezet Venczi Vidor János helyi tanácsos kiutazási 

költségeinek a helyi költségvetésből valutában történő kifizetésére, aki 2022. június 

20–23. között a szlovákiai Kassán sorra kerülő Inter-Ethnic Discourse and Minority 

Inclusion elnevezésű program keretében szervezett határokon átívelő eseményen 

vesz részt. 

 

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város 

küldöttsége 2022. június 26–29. közötti leipzigi (Németország) kiutazási 

költségeinek a helyi költségvetésből történő kifizetésére.  

 

8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Napokon jelen levő 

gazdasági egységek metodológiájáról. 

 

9. Határozattervezet helyszín jóváhagyásáról a Középkori Várban, 

Hunyadi János mellszobra elhelyezése céljával. 

 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat elektronikus 

formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  

Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat 

megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. 

számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében rögzített 

feltételek szerint lehet.  



 

 

Soós Zoltán polgármester  

 
 


