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Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és 

kiegészített 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) 

bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) betűje, a (2) bekezdése, a (4) 

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

 

 

Elrendeli:  

 

 

1. cikkely: Összehívja a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsot azonnali, online ülésre 

2021. szeptember 22-én, szerdán 13 órára, a mellékelt összehívó 

dokumentumnak megfelelően. 

 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumot elektronikus 

formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére 

bocsátották.  

 

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,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

                                                                                       

 

 

 

                   



Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021.09.21-i 1683-as számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

A polgármester 2021. szeptember 21-i 1683-as számú rendelete 

értelmében összehívják Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának 

azonnali ülését 2021. szeptember 22-én, szerdán 13 órára, online, az alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

 

1.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város alárendeltségébe tartozó 

bölcsődéknek a jogi személyiséggel rendelkező, hosszított programú óvodai 

nevelési egységek részére történő elosztásáról, a 100/2021. számú sürgősségi 

kormányrendelet révén módosított nemzeti oktatásügyi törvény előírásainak 

megfelelően. 

 

 

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  
 

 

 
 

 


