
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. február 19-én kelt 

257-es számú RENDELET 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. 

február 25-ére 

 

 

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, (2) bekezdése, (3) 

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

 

 

Elrendeli:  

 

1. cikkely: Összehívja a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsot soros ülésre 

csütörtökön, 2021. február 25-én 14 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 

Soós Erika, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője  

 

 

 

 

 



Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. február 19-i  257-es számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2021. február 19-i 257-es számú Rendelete 

értelmében összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 

csütörtökön, 2021. február 25-én 14 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, az alábbi  

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

 

 

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében 

működő szakbizottságok szervezésére vonatkozó 2020. november 2-i 3-as 

számú határozatának (a 182/2020. november 2 számmal átszámozva) 2. 

cikkelye 5-ös pontjának módosításáról.  

2. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról 

az „Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – területnek belterületté 

nyilvánítása, funkcionális övezet meghatározása és telek felosztása egyéni 

családi házak építéséhez” elnevezésű projekt esetében, a vonatkozó helyi 

városrendezési szabályozással, Vessző utca, szám nélkül. Kezdeményező: 

MUREŞAN VALERIA. 

3. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – telek felosztása egyéni családi 

házak építéséhez” elnevezésű projekt esetében, a vonatkozó helyi 

városrendezési szabályozással, Tazlăului–Körös utca, szám nélkül. 

Kezdeményezők: Stoica Viorica és Bădescu Livia Adriana. 

4. Határozattervezet a Marosvásárhely területén levő, állami és 

magán tulajdonú egyetem előtti oktatási intézmények alkotta 

iskolahálózat jóváhagyásáról a 2021–2022-es tanévre.  

5. Határozattervezet a prioritási sorrend elfogadásáról az állami 

lakásalapból történő lakások kiutalása céljából, szociális lakások, a 

visszaszolgáltatott lakásokból kilakoltatott bérlőknek szánt lakások és 

lakások nyugdíjasoknak, bérbeadási szándékkal 2021-re vonatkozóan. 

6. Határozattervezet a Mondo Trans Kft. által ügykezelt, Szabadság 

utca 114. szám alatti piac működési szabályzatának véleményezéséről.  

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu 

utcában levő 172 négyzetméter felületű, szám nélküli területnek a MACO 



CONSTRUCT Kft. tulajdonából Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

tulajdonába való átkerüléséről.  

8. Határozattervezet a 966208/27.02.2017 számú haszonbérleti 

szerződés meghosszabbításáról, amely arra vonatkozik, hogy ingyenesen 

az Országos Drogellenes Ügynökség rendelkezésére bocsátják – a 

Marosvásárhelyi Regionális Drogmegelőzési, Felmérési és Tanácsadási 

Központ részvételével – a Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

tulajdonában álló, Kós Károly utca 1B szám alatt található ingatlan 

összesen 50 négyzetméter összfelületű 4 helyiségét tevékenysége 

folytatása céljából. 

9. Határozattervezet a Marosvásárhely Közigazgatási-területi 

Egység polgármestere szakapparátusa, a polgármesteri kabinet és az 

alpolgármesteri kabinetek szervezeti felépítésének módosításáról.   

10. Határozattervezet a Marosvésérhely Megyei Jogú Város 

magántulajdonát képező, Maros utca szám nélküli cím alatt található 1804 

négyzetméteres terület eladása érdekében szervezett árverés kikiáltási 

árának és odaítélési dokumentációjának jóváhagyásáról.  

11. Határozattervezet Marosvásárhelyen a 2021-es évre, a háztartási 

fogyasztókat illető köztisztasági különdíj bevezetéséről és kezeléséről 

szóló szabályzat módosításáról, amelyet a 2020. december 17-i 249-es 

számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá. 

12. Határozattervezet egyes intézkedések bevezetéséről, amelyeknek 

célja a bürokrácia csökkentése a kereskedelmi helyiségek és teraszok 

működési bizonyítványainak évi felújításakor.  

13. Határozattervezet a 2019. augusztus 29-i 243-as számú helyi 

tanácsi határozat 2-es számú mellékletének módosításáról, amely a 

municípiumi hulladékok és más hulladékáramok összegyűjtési és 

elszállítási tevékenysége jogkörének átruházását bemutató 

dokumentumok véleményezésére és jóváhagyására vonatkozik, amely a 

Maros Megyei Municípiumi Szilárd Hulladékok Integrált 

Menedzsmentrendszere keretében a köztisztasági szolgálat (SMIDS 

Maros) alkotóeleme, Marosvásárhely municípium 2-es övezetét illetően.  

14. Határozattervezet a köztisztasági szolgáltatások – háztartási 

hulladék összegyűjtése és elszállítása – kezelésének kiszervezéséről 

közbeszerzési szerződéssel, valamint a vonatkozó dokumentáció 

elfogadásáról: Célszerűségi tanulmány, Feladatfüzet, Szervezési és 

működési szabályzat és Megbízási szerződésminta közbeszerzési 

szerződés révén. 

15. Határozattervezet a Marosvásárhelyi zöldövezeti regiszter 

elfogadására vonatkozó 398/2018.12.18. számú helyi tanácsi határozat 

kiegészítéséről.  

16. Határozattervezet az egyes elemi iskolákhoz, gimnáziumokhoz 

és líceumokhoz tartozó sportpályák és udvarok ingyenes használatára 



vonatkozó 2017. május 18-i 180-as számú helyi tanácsi határozat 

módosításáról. 

17. Határozattervezet egyes helyszínek meghatározásáról 

Marosvásárhelyen, utcai művészet folytatása céljából. 

18. Határozattervezet együttműködési protokollum megkötésének 

jóváhagyásáról, Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a Maros Runners 

Egyesület között, a sporttevékenységek lebonyolítására alkalmas 

infrastruktúrák megépítésére vonatkozó programok kezdeményezése 

céljából.  

19. Határozattervezet Marosvásárhelyen vállalkozói inkubátorház 

létrehozásáról.  

20. Határozattervezet a Radnai utca 44. szám alatt levő 493 

négyzetméteres terület 774/1972 hányadának Marosvásárhely 

magánterületéhez való tartozásának igazolásáról.  

21. Határozattervezet a Tulipán utca 2. szám alatt levő területnek 

Marosvásárhely magánterületéhez való tartozásának igazolásáról.  

22. Határozattervezet a Jövő utca 1B szám alatt lévő 24.315 

négyzetméteres területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

magánterületéhez való tartozásának igazolásáról.  

23. Határozattervezet célszerűségi tanulmány, koncesszionálás, 

feladatfüzet és dokumentáció jóváhagyásáról, amely a Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város közterületéhez tartozó, a Hídvég utca 10. szám alatt 

található 4869 négyzetméter területből 700 négyzetméternek nyilvános 

árverésen történő odaítéléséhez szükséges, önkiszolgáló (self-services) 

mosoda felszerelése érdekében.  

24. Határozattervezet Marosszentanna községnek a Marosvásárhely 

Metropolisz Övezet Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyásáról.  

25. Határozattervezet a Marosvásárhely Metropolisz Övezet 

Egyesület alapító okirata és statútuma módosításának jóváhagyásáról.  

 

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 
 


