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a marosvásárhelyi városi tanács soros ülésének összehívásáról 

 2020. december 17-re 

 

 

 

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere,  
 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

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

(2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja 

értelmében 

Elrendeli: 
 

 

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre csütörtökön, 

2020. december 17-én 12 órára, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően. 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és 

papíralapú formában egyaránt a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére 

bocsátják.  

3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt 

dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács 

szakbizottságainak. 

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 pontja, 255. cikkelyének, valamint a 

közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004.  számú 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  

                      Soós Erika 

 



Marosvásárhely megyei jogú város polgármesterének  

2020.12.10-i 1976-os Rendeletének melléklete 

   

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2020.12.10-i 1976-os számú rendelete értelmében összehívják 

Marosvásárhely helyi tanácsának soros ülését csütörtökön, 2020. december 17-én 12 

órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (székhelye: Győzelem tér 3. szám) 45-

ös termébe. 

 

NAPIRENDTERVEZET: 

 

 

1. Határozattervezet a 2021. évi helyi adókról és illetékekről. 

2. Határozattervezet bizonyos különadók jóváhagyásáról 2021-re.  

3. Határozattervezet a 2020. április 30-i 61-es számú helyi tanácshatározat 1-es 

cikkelyének módosításáról, amely a Műszaki igazgatóság által nyújtott szolgáltatások 

ellenértékének jóváhagyására vonatkozott a 2021-es évre.  

4. Határozattervezet a Közterületfelügyelő közszolgálat által alkalmazott 

különadókról és díjszabásról a 2021-es évre, valamint az ezekre vonatkozó jogsértések és szankciók 

meghatározásáról.  

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Közösségi Lakosságnyilvántartó Hivatal által 

alkalmazott különadók mértékéről a 2021-es évre.  

6. Határozattervezet a Városi Közüzemi Szolgáltatások (SPUM) közszolgálat által 

nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról 2021-re.  

7. Határozattervezet az Üvegházak, parkok és zöldövezetek ügykezelősége által 

alkalmazott bizonyos különadók és bírságok meghatározásáról 2021-re. 

8. Határozattervezet a helyi közhatóság 2 képviselőjének kinevezéséről a 

marosvásárhelyi Gyermekek Palotája igazgatótanácsába a 2020-2021-es tanévre. 

9. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Övezeti 

Városrendezési Terv (PUZ) – telek felosztása és szabályozás meghatározása egyéni családi házak 

építéséhez” projekt esetében, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, Zeno Vancea utca, 

szám nélkül. Kezdeményező: SC „JAKO PREST SERV" SRL. 

10. Határozattervezet a felület csökkentéséről/kedvezmények biztosítása a SC 

CONTINENTAL HOTELS SA-val megkötött 2012.03.15-i 79-es számú haszonbérleti szerződésre 

vonatkozóan. 

11. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város képviselőjének kinevezéséről 

az AQUA INVEST MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulás közgyűlésében.  

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi tanács képviselőjének kinevezéséről a 

Puky marosvásárhelyi magánóvóda igazgatótanácsába a 2020-2021-es tanévre.  

13. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció érvényességének 

meghosszabbításáról a „Marosvásárhely megyei jogú város Általános Városrendezési Terve” 

projekt esetében, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, amelyet a 2002.12.19-i 257-es 

helyi tanácshatározatban hagytak jóvá, az új Általános Városrendezési Terv hatálybalépéséig, 

haszonélvező Marosvásárhely megyei jogó város. 

14. Határozattervezet a tárgyalások megkezdéséről a „Földalatti/felszíni parkoló 

építése a Színház tér háta mögött” elnevezésű célberuházás megvalósításához szükséges 

földterületek megvásárolása érdekében – Műszaki adatlap: Al 2 Marosvásárhely megyei jogú város 

Fenntartható városi mobilitási tervéből. 



15. Határozattervezet a tárgyalások megkezdéséről a Tudor Vladimirescu és a Liviu 

Rebreanu utcák kereszteződésében (a Maros Mall mellett) található földterület és építmény 

megvásárlása érdekében, amely földalatti/felszíni parkoló megépítéséhez szükséges 

Marosvásárhelyen. 

16. Határozattervezet a 2017.05.18-i 180-as számú helyi tanácshatározat módosításáról, 

amely arra vonatkozott, hogy az elemi és középiskolák udvaraira, illetve sportpályáira a belépés 

szabad és ingyenes. 

17. Határozattervezet az összes marosvásárhelyi iskola és óvoda defibrillátorokkal és 

újraélesztési bábukkal való felszereléséről. 

18. Határozattervezet az osztálytermek ingyenes biztosításáról és a közüzemi (rezsi-) 

költségek Marosvásárhely önkormányzata általi átvállalásáról a 0-4. osztályos diákok iskola utáni 

(afterschool) programjai esetében. 

19. Határozattervezet az esővízadó megszüntetéséről Marosvásárhelyen.  

20. Határozattervezet helyszínek kijelöléséről utcai művészetek számára 

Marosvásárhelyen.  

21. Határozattervezet a részvételen alapuló költségvetés-tervezésről Marosvásárhelyen.  

22. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi tanács által 2020.11.02-én és 

2020.11.09-én kibocsátott közigazgatási okiratok újraszámozásáról.  

23. Határozattervezet Soós Zoltán polgármester kinevezéséről Marosvásárhely megyei 

jogó város közigazgatási területi egység képviselőjeként a Nagyvárosi (Metropolitan) Tanácsban.  

24. Határozattervezet a marosvásárhelyi zöldövezetekre kiható programokat, 

projekteket és  munkálatokat jóváhagyó városi szakbizottság tagság-frissítésének jóváhagyásáról. 

25. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub szervezési és működési 

szabályzata 4-es cikkelyének módosításáról. 

26. Határozattervezet a jogi tanácsadási, támogatási és képviseleti szolgáltatás 

beszerzésének jóváhagyásáról, a 1883/102/2016 és a 3287/102/2017 bűnügyi perek esetében, 

amelyeket a Maros megyei törvényszék, illetve a 1757/96/2015 per esetében, amelyet a Hargita 

megyei törvényszék tárgyal. 

27. Határozattervezet támogatás nyújtásáról tűzifa formájában a Marosvásárhely 

tulajdonát képező erdőalapból a marosvásárhelyi hátrányos helyzetű személyeknek, családoknak, a 

2020-2021-es hideg évszakban.  

28. Határozattervezet a 3/2020. számú helyi tanácshatározat módosításáról és 

kiegészítéséről, amely a Marosvásárhelyi Helyi tanács szakbizottságainak megszervezésére 

vonatkozik.. 

29. Határozattervezet a köztisztasági különadó bevezetési és ügykezelési 

szabályzatának jóváhagyásáról 2021-re Marosvásárhelyen. 

30. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási területi egység 

2020-as helyi költségvetésének kiigazításáról.  

31. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város alpolgármestereinek 

megválasztásáról.  

 

 

 

 

Soós Zoltán polgármester 
 

 

 


