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P O L G Á R M E S T E R  

 

 

               2022. július 11-én kelt 1012-es számú RENDELET a Marosvásárhelyi Helyi 

Tanács  rendkívüli ülésének összehívásáról,  amelyre 2022. július 15-én kerül sor   

 

 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, a  (4) bekezdés, és a 196. 

cikkely (1) bekezdésének b) betűje értelmében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

E l r e n d e l i: 

 

1. cikkely.  Összehívják  Marosvásárhely Helyi Tanácsát rendkívüli  ülésre 2022. 

július  15-én,  pénteken, 9.00 órára, online,  a mellékelt összehívó dokumentumnak 

megfelelően.  

2. cikkely. Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat, 

elektronikus formátumban, a marosvásárhelyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  

3. cikkely. Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító 

javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, 

utólag módosított és kiegészített  2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 138-as 

cikkelyének 12. bekezdésében rögzített feltételek szerint lehet.  

4. cikkely. Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

főjegyzőjét bízzák meg.   

5. cikkely.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es számú 

sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdésének „c” betűje,  és  255. cikkelye, 

valamint a 2004/554-es számú közigazgatási bírósági törvénykönyv 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.július  11-ei 1012-es 

számú Rendeletének melléklete  

 

                                                            ÖSSZEHĺVÓ  

 

A polgármester 2022. július  11-ei 1012-es számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsának rendkívüli ülését, 

amelyre 2022.július 15-én, 9.00 órai kezdettel, online kerül sor a következő  

 

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

 

1. Határozattervezet  Marosvásárhely Megyei Jogú Város és 

a ROPHARMA KT közötti ingatlacsere jóváhagyására vonatkozó 2022. június 

20-ai  193-as számú HTH kiegészítéséről.  

 

A napirend-tervezetben szereplő dokumentumokat a marosvásárhelyi helyi tanácsosok 

rendelkezésére bocsátják elektronikus formában.   

Az említett határozatervezetekkel kapcsolatosan módosító javaslatokat 

fogalmazhatnak meg és nyújthatnak be a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019-

es évi 57-es számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelye  12. bekezdésének feltételei 

között.  

 

Soós   Zoltán 
                                                                                       POLGÁRMESTER 


