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          Figyelembe véve: 

         a) Az Iskolaigazgatóság Beruházási, javítási, iskolák, templomok és kórházak osztálya 

révén a Polgármester kezdeményezte  2020. július 7-i 37.990 számú Jóváhagyási referátumot a 

műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítésére a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános 

Iskola felújítása; konszolidációja és manzárdosítása esetében, amelyet a 185/28.06.2018 helyi 

tanácsi határozattal hagytak jóvá, 

  b) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 A közberuházások terén bevezetendő egyes intézkedésekre vonatkozó 114/2018-as 

számú sürgősségi kormányrendelet 71-es cikkelye (1), (2) bekezdése és 66. cikkelye 1-es 

pontja, valamint a Közpénzügyi Minisztérium – Közbeszerzési Országos Ügynökség által 

kibocsátott 2/2018-as számú Utasítás 7. cikkelye 2. bekezdése „c” betűje, amely a 

közbeszerzési szerződés árának kiigazítására vonatkozik,  

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (4) bekezdése „d” betűje, a 139. cikkelye (3) bekezdése „e” 

betűje,  

 

  

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítését a 

marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola felújítása; konszolidációja és 

manzárdosítása esetében, amelyet a 185/28.06.2018 helyi tanácsi határozattal 

hagytak jóvá, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően. 

  

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával a Marosvásárhelyi Tanács Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, az Iskolaigazgatóság Beruházási, javítási, iskolák, templomok és 

kórházak osztálya révén.   

  

3. 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. 

 

4. cikkely: Jelen határozatot közlik az Iskolaigazgatósággal.  
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