
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. május 17-én kelt 

937-es számú RENDELET 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2021. május 

21-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, (3) bekezdése „b” betűje és a 196. cikkely (1) bekezdésének „b” betűje 

értelmében, 

 

 

Elrendeli:  

                 

 

1. cikkely: Összehívja Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsát 

rendkívüli, online ülésre 2021. május 21-én, pénteken 12 órára, a mellékelt 

összehívó dokumentumnak megfelelően. 

 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat elektronikus 

formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátják.  

 

3. cikkely:  Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat 

megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. 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 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 nevében, 

Szövérfi  László 

 

 

 

                                                                                   

 



Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. május 17-i 937-es számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

A polgármester 2021. május 17-i 937-es számú rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának rendkívüli 

ülését 2021. május 21-én, pénteken 12 órára, online, az alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

 

1. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Közigazgatási-területi Egység keretében működő Jogi, Közigazgatási Bírósági és 

Helyi Közigazgatási Igazgatóság egyes jogtanácsosainak felhatalmazásáról, hogy az 

518/102/2021 számú periratban a bíróság előtt képviseljék Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város Helyi Tanácsa érdekeit. 

 

2. Határozattervezet az alkueljárás lebonyolításának jóváhagyásáról, a 

részvételi közlemény előzetes közzététele nélkül, a Marosvásárhely 

Megyei Jogú Városban a közutak seprésére, mosására, öntözésére és 

karbantartására vonatkozó köztisztasági szolgáltatások átruházásáról, 

valamint a közterületen elhullt állatok tetemeinek begyűjtéséről és a 

sintéregységeknek vagy a megsemmisítő berendezésekhez való 

átadásáról, közszolgáltatási szerződés révén, sürgősségi eljárással, a 

98/2016-os számú törvény 104. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje 

előírásainak, valamint a vonatkozó dokumentációnak megfelelően, a 

folytonosság biztosítása érdekében. 

 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumot elektronikus 

formátumban bocsátják a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére.  

Az említett határozattervezettel 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 


