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Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. június 18-i 

113-as számú határozat 

 

 

a Marosvásárhelyi Vár Kulturális-Turisztikai Központ működési szabályzatára 

vonatkozóan, és a kulturális, turisztikai és gazdasági tevékenységekhez szükséges 

helyiségek és terek odaítélésére a Várban, a Városi Közszolgáltatási Osztály 

(SPUM) keretében 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a) a  Vajda György tanácsos kezdeményezte 2020.05.13-i 26147-es számú jóváhagyási 

referátumot, a Marosvásárhelyi Vár Kulturális-Turisztikai Központ működési szabályzatára 

vonatkozóan, és a kulturális, turisztikai és gazdasági tevékenységekhez szükséges helyiségek 

és terek odaítélésére a Várban, a Városi Közszolgáltatási Osztály (SPUM) keretében, 

b) a  Jogi,  Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2020.05.22-i 

280/28213-as számú jelentését, valamint a Városi Közszolgáltatási Osztály 

2020.06.15-i 91218-as számú jelentését, 

c) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

d) figyelembe véve a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítéseket. 

A következő előírásoknak megfelelően: a helyi érdekű köz- és magánterületet igazgató 

közszolgáltatások szervezésére és működésére vonatkozó 2002-es évi 71-es számú rendelet, a 

közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019-es évi 57-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129-es cikkelye, 1. bekezdése, 14-ik bekezdése,  3-ik bekezdése „c” betűje, 

196-os cikkelye 1. bekezdése „a” betűje, és 243-as cikkelye 1. bekezdése „a” betűje.    

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely. Jóváhagyják a Marosvásárhelyi Vár Kulturális-Turisztikai Központ 

működési szabályzatát, valamint a kulturális, turisztikai és gazdasági tevékenységekhez 

szükséges helyiségek és terek odaítélését, a Várban, a Városi Közszolgáltatási Osztály 

(SPUM)  keretében, amely a jelen határozat szerves részét képezi.  

 

2. cikkely. A jelen határozat jóváhagyásával egyidőben módosul a Városi 

Közszolgáltatási Osztály szervezési és működési Szabályzatának időszerűsítésére vonatkozó 

2018-as évi 70-es számú helyi városi tanácsi határozat..   

 

3. cikkely. A jelen határozat előírásainak véghezvitelével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó testületét bízzák meg a Városi Közszolgáltatási Osztályon keresztül.  

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása 

érdekében. 

 



5. cikkely: Jelen határozatot közlik a Városi Közszolgáltatási Osztállyal.  

 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 
 

 

 

 


