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a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2021. 

augusztus 26-ára 

 

 

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

bekezdésének b) betűje értelmében, 

 

 

Elrendeli:  

 

 

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

2021. augusztus 26-án, csütörtökön 12 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, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

  

 

 

 

 

 

  



Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. augusztus 19-i 1498-as számú Rendeletének melléklete 

 

                                                                                      

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

 

 

A polgármester 2021. augusztus 19-i 1498-as számú Rendelete 

értelmében összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2021. 

augusztus 26-án, csütörtökön 12 órára, online, az alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 

 

1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város 12 utcája 

hivatalos megnevezésének kijavításáról.  

2. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról a 

„Részletes Városrendezési Terv (PUD) – helyszíntanulmány lakóház építése 

céljából, bekötőutak szabályozása, közművesítés” elnevezésű projekt esetében, 

Csángó utca szám nélkül. Kezdeményező: Pop Alexandru-Cristian.  

3. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – funkcionális övezet részletes átminősítése 

és szabályozások meghatározása D+P+2E kollektív lakóházak építése céljából, 

bekötőutak szabályozása, közművesítés kialakítása” elnevezésű projekt esetében, a 

vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, Alma utca szám nélkül. 

Indítványozó: JAKO PREST SERV Kft. 

4. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról a 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozások meghatározása egycsaládos 

lakóház építése céljából” elnevezésű projekt esetében, Nagy Pál utca 1. szám, a 

vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Kezdeményező: Szász Roland-

Andreas. 

5. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról a 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozások meghatározása kollektív 

lakóházak építése céljából” elnevezésű projekt esetében, a vonatkozó helyi 

városrendezési szabályozással, Alma utca szám nélkül. Kezdeményező-

haszonélvező: Arcoflor Construct Kft. 

6. Határozattervezet a Marosvásárhelyen az állami lakások, a szociális 

lakások, a visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatott személyeknek járó, illetve 

nyugdíjasoknak szánt lakások igénylésének megoldásában és azok odaítélésénél 

felállított elsőbbségi sorrendet meghatározó kritériumok jóváhagyásáról. 



7. Határozattervezet a VILI FUNERAR Kft. gazdasági egység 

jóváhagyásáról, hogy a Vasile Lupu utca 1. szám alatti eladási struktúrában 

temetkezési szolgáltatást – Temetési szertartásterem – folytasson.  

8. Határozattervezet a VILI FUNERAR Kft. gazdasági egység 

jóváhagyásáról, hogy a Tölgyfa utca 1A szám alatti eladási struktúrában 

temetkezési szolgáltatást folytasson.  

9. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretében 

az Önkéntes tevékenység szervezésére és működésére vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról.  

10. Határozattervezet a marosvásárhelyi szociális gondozási 

egységeknek a jogi személyiséggel rendelkező, szociális gondozási egységeket 

létrehozó és kezelő romániai egyesületeknek és alapítványoknak támogatások 

nyújtására vonatkozó 34/1998-as számú törvény alapján történő támogatásáról.  

11. Határozattervezet a Helyi Fejlesztési Országos Program keretében 

finanszírozott, a „Marosvásárhelyi Művészeti Líceumnak specifikus felszereléssel 

és bútorzattal való ellátása” elnevezésű beruházás finanszírozási értékének 

időszerűsítéséről.    

12. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók és a műszaki-

gazdasági dokumentáció elfogadásáról „Az energiahatékonyság növelését célzó 

munkálatok Marosvásárhely 2 tömbházánál” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.  

13. Határozattervezet a 2021. június 14-i 197-es számú határozat 

módosításáról és kiegészítéséről, amely határozattal módosították és kiegészítették 

a 2021.03.25-i 90-es számú helyi tanácsi határozatot – amely az iskolai ösztöndíjak 

havi értékének és a kedvezményezettek számának jóváhagyására vonatkozik, a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyetem előtti állami oktatásában részt vevő 

tanulókat illetően, a 2020–2021-es tanév I. és II. félévére vonatkozóan. 

14. Határozattervezet a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról, a 

„Szociális lakások, Március 8. utca 53. szám” elnevezésű célkitűzésre 

vonatkozóan.  

15. Határozattervezet a „Zaránd utca korszerűsítése” elnevezésű 

beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítéséről.  

16. Határozattervezet a „Prut utca korszerűsítése” elnevezésű beruházás 

műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítéséről.  

17. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén 

levő, 1918. December 1. út 118/4. sz. alatti 8,43 négyzetméteres terület közvetlen 

haszonbérbe adásáról Botezatu-Pop Vasilica-Paula javára. 

18. Határozattervezet a műszaki és pénzügyi feltételeket tárgyaló 

alkubizottság kinevezéséről, az adminisztratív szempontból Marosvásárhelyen, a 

Sinaia utca 16. szám alatt található ingatlanterv elvi megvásárlására céljából.  

19. Határozattervezet a 2021. július 29-i 249-es számú helyi tanácsi 

határozat bevezetőjének kiegészítéséről, amely az Ingatlan- és Piackezelő Kft.-vel 

(SC Administrator Imobile și Piete SRL) haszonbérleti szerződés megkötésére 

vonatkozik a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén levő fizetős 

közparkolókat illetően, 2021.12.31-éig.  

20. Határozattervezet kísérleti jellegű projekt jóváhagyásáról, 

partnerségi egyezmény megkötéséről a Lime Technology Network Kft.-vel 

elektronikus hajtány típusú, alternatív és természetbarát szállítási eszköz 



népszerűsítése érdekében, valamint a Marosvásárhely közterületén az elektromos 

hajtányok használati feltételeire vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról.  

21. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén levő játszó- és 

szabadidős terek szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról.  

22. Határozattervezet a Dózsa György utca 193–195. szám alatt található 

2151 négyzetméter felületű ingatlan felosztásáról, amelyet a 134443 szám alatt 

telekkönyveztek.  

23. Határozattervezet egyes közigazgatási-területi egységeknek az 

AQUA INVEST MUREȘ Közösségközi Fejlesztési Egyesületből való 

visszavonásának jóváhagyásáról.  

24. Határozattervezet a 171/2021. számú helyi tanácsi határozat 1. 

cikkelyének módosításáról, amely a Vasile Săbădeanu utcában levő 1797 

négyzetméter úttestnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való 

ideiglenes bejegyzése szabályozására vonatkozik.  

25. Határozattervezet a Hegy utcában levő 226,561 négyzetméteres 

területnek Marosvásárhely közterületéhez való tartozásának igazolásáról, amelyet a 

142099 szám alatt telekkönyveztek.  

26. Határozattervezet a 2020. november 26-i 217-es számú helyi tanácsi 

határozat módosításáról, amely az „Automata karbantartási rendszer az úttestek 

optimális állapotának megőrzésére a meteorológiai feltételek függvényében – 

Hóeltakarítás, Mosás, Hűtés, Fertőtlenítés” elnevezésű kísérleti program 

megvalósításának jóváhagyására vonatkozik.  

27. Határozattervezet a 2021. április 27-i 140-es számú határozathoz 

mellékelt dokumentáció módosításáról, amely határozat az alkueljárás 

lebonyolításának jóváhagyására vonatkozik, a részvételi közlemény előzetes 

közzététele nélkül, a Marosvásárhely Megyei Jogú Városban a köztisztasági 

közszolgáltatások – hulladékgyűjtés és -elszállítás – közbeszerzési szerződés révén 

történő átruházására, sürgősségi eljárással, a közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016-

os számú törvény 104. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje előírásainak megfelelően, 

valamint a vonatkozó dokumentáció elfogadására, a szolgáltatás folytonosságának 

biztosítása érdekében, illetve egyes pénzügyi-költségvetési intézkedések 

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 
 

 


