
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2022. április 21-én kelt 

522. számú RENDELET 

 

 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülésének összehívásáról 2022. április 29-

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, (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 2022. 

április 29-én, pénteken 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  

2022. április 21-i 522. számú Rendeletének melléklete 

 

 

 

A polgármester 2022. április 21-i 522. számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának soros ülését 2022. április 29-én, 

pénteken 12órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám 

alatti székhelyére, a 45-ös terembe, az alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL:  

 

 

1. Határozattervezet a 2022. március 31-éig be nem fizetett, főbb 

költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok eltörlése eljárásának 

2022. június 30-ig történő alkalmazásának meghosszabbítására, 

amelyet a 2020.11.26-i 200-as számú helyi tanácsi határozattal 

fogadtak el, az egyes adóintézkedésekre, valamint az egyes adóügyi 

jogszabályok módosítására és kiegészítésére vonatkozó 130/2021. sz. 

sürgősségi kormányrendelet értelmében. 

 

2. Határozattervezet a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs 

rátával való kiigazításáról, illetve az adótörvénykönyvre vonatkozó 

227/2015. sz. törvény 493. cikkelye (3) és (4) bekezdésében előírt 

bírságok időszerűsítéséről, a 2023-as évre vonatkozóan.  

 

3. Határozattervezet a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum területén 

levő épületek rendszerére vonatkozó szabályzat jóváhagyására, 

valamint az épületekkel elfoglalt területek koncesszionálási idejének 

és a járandóság megállapítására vonatkozó 2021.12.21-i 411. sz. helyi 

tanácsi határozat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.  

 

4. Határozattervezet a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum területén 

az idényteraszok berendezésére és a promóciós kereskedelemre 

vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról.  

 

5. Határozattervezet városrendezési dokumentáció elfogadásáról az 

„Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) – terület újraparcellázása, övezet 

funkcionális átminősítése és városrendezési szabályozások 

meghatározása egycsaládos lakóházak építése és kiegészítő funkciók 

kialakítása céljából” elnevezésű projekt esetében, a vonatkozó helyi 

városrendezési szabályozással, Szabadi utca szám nélkül. 

Kezdeményező: Gliga Elena.   

 

6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város és az 

Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány révén a Gyulafehérvári 



Római Katolikus Érsekség között létrejött 84/2014/57759/2014. 

számú bérleti szerződés kiegészítő okirata megkötésének 

jóváhagyásáról, a Marosvásárhelyen, a Mihai Viteazul utca 15. szám 

alatti ingatlant illetően, valamint a jelen szerződés szerves részét 

képező használati konvenció módosításáról.  

 

7. Határozattervezet a Helyi roncsprogram elnevezésű közérdekű 

többéves program bevezetésének elfogadásáról.  

 

8. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város és az EON 

Reality Inc. között létrejött 2021.08.23-i 59.673. sz. finanszírozási 

szerződés kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról, az 

„Oktatás a nagyított valóságban Marosvásárhely Megyei Jogú 

Városban” elnevezésű projektet illetően, amelyet az EON Grant 

Guarantee program keretében nyújtottak be.  

 

9. Határozattervezet az Erdő utca 24/A. szám alatt található, a 130049 

Marosvásárhely szám alatt telekkönyvezett – kataszteri szám 889/2, 

helyrajzi szám 2682/2/2 – 1060 négyzetméteres terület 3/53. részének 

Marosvásárhely magánterületéhez való tartozásának igazolásáról.  

 

10.  Határozattervezet a vissza nem térítendő finanszírozási szerződések 

kiválasztását és odaítélését eszközlő Értékelő, kiválasztó és elbíráló 

bizottság összetételéről, melynek célja a Marosvásárhelyi Szociális 

Igazgatóság révén Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi 

költségvetéséből azon civil szervezetek támogatása, amelyek a 

szociális segítségnyújtás területén kezdeményezéseket és 

intézkedéseket támogatnak „A közösség társadalmi kohéziója a 2022-

évben” projekt kapcsán, illetve a bizottság Szervezési és működési 

szabályzata jóváhagyásáról.  

 

11. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén 

levő, Gheorghe Marinescu utca 49., irodai lakrész (16) szám alatti 

3,50 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról Marian 

Dorin javára. 

 

12. Határozattervezet egyes, nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti 

szerződésének megújításáról, egyes helyiségek kiutalásáról, továbbá a 

város tulajdonában levő és a Locativ Rt. által ügykezelt ingatlan 

rendeltetésének megváltoztatásáról. 

 

13. Határozattervezet a marosvásárhelyi Rovinari utca 36. szám alatti 

üresen álló, illetve megüresedő lakások besorolásának 

megváltoztatásáról, a volt tulajdonosoknak visszaszolgáltatott 

lakásokból kiköltöztetett albérlőknek szánt lakások kategóriából 

szociális lakások kategóriába.  

 



14. Határozattervezet a Romániában elismert vallási felekezetekhez 

tartozó marosvásárhelyi egyházkerületek anyagi támogatásigénylése 

határidejének jóváhagyásáról.  

 

15. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi 

Tanácsa üléselnökének megválasztásáról a 2022. május–július 

időszakra.  

 

16. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén 

levő, Merészség utca 75/2. szám alatti 6,30 négyzetméteres terület 

közvetlen haszonbérbe adásáról Bányai János és felesége, Bányai 

Csilla javára. 

 

17. Határozattervezet a DALI időszerűsítése, műszaki terv kidolgozása 

– Kishegyszőlő utca felújítása elnevezésű beruházás véleményezési 

dokumentációjának, intervenciós munkálatainak és műszaki-gazdasági 

értékmutatóinak időszerűsítésének jóváhagyásáról.  

 

18. Határozattervezet a Jeddi utca 69. szám alatti 390 négyzetméter 

területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába való 

ideiglenes bejegyzése szabályozására vonatkozó 2021.06.22-i 209. sz. 

helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.  

 

19. Határozattervezet a Dózsa György utcában található, 3769 

négyzetméteres területnek Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

köztulajdonába való ideiglenes bejegyzése szabályozásáról. 

 

20. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közterületén 

az elektromos hajtányok használatára vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról.  

 

21. Határozattervezet együttműködési egyezmények megkötésének 

jóváhagyásáról, a 2022-es évben sorra kerülő, helyi érdekeltségű 

kulturális, sport- és nevelési eseményeknek partnerségben való 

megvalósítása érdekében.  

 

22. Határozattervezet a marosvásárhelyi százéves, illetve 100. 

életévüket betöltött lakosok számára „Tiszteletbeli Plakett” és a nettó 

5000 lejes pénzjutalom adományozásáról szóló szabályzat 

jóváhagyásáról.  

 

23. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Városban a 

köztisztasági díjak módosítására vonatkozó 2022. március 14-i 70. sz. 

helyi tanácsi határozat kiegészítéséről.  

 

 

 



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  
 

 


