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146-os számú határozat 

 

 

 

egy ötletpályázat megszervezésének jóváhagyására, amelynek témája az 1989-es decemberi 

forradalom hőseinek emlékművének elkészítése Marosvásárhelyen, a Győzelem téren 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A polgármester Közterület-kezelő Igazgatóságon keresztül kezdeményezett 2020.06.25-i 

3886/34.955-ös számú Jóváhagyási referátumot 

b) A Főépítész Igazgatóság Szakosztály kedvező véleményezését  

c) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 A közbeszerzésekre vonatkozó 2016-os évi 98-as számú törvény 3-ik cikkelye 1.bek. „j” 

betűje; 

 Azon előírások alkalmazási módszertani normáinak jóváhagyására vonatkozó 2016-os évi 

395-ös számú törvény, amelyek a közbeszerzésekre vonatkozó 2016-os évi 98-as számú 

törvényben szereplő közbeszerzési szerződés/keretegyezmény odaítélésére vonatkoznak; 

 A köztéri emlékművekre vonatkozó 2006-os évi 120-as számú törvény 2-ik és 4-ik 

cikkelye, módosítva és kiegészítve; 

 A terület- és városrendezésre vonatkozó 2001-es évi 350-es számú törvény 25-ik cikkelye 

1. bek. és 26-ik cikkelye 1. bek., módosítva és kiegészítve; 

 Az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó 199-es évi 50-es 

számú törvény, újraközölve; 

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve;  

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (2. bekezdés-c betű, 4. bek.-e betű, 7. bek.-d betű), a 138. cikkelye (3. bek.), a 

196. cikkelye, 197. cikkelye, 200. cikkelye, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely. Jóváhagyják az ötletpályázat megszervezését, az 1989-es decemberi forradalom 

hőseinek emlékművének elkészítésére vonatkozóan,  Marosvásárhelyen, a Győzelem téren.  

 

2.  cikkely. Jóváhagyják:  

- A pályázat témáját (1-es függelék) 

- A pályázat szervezési és lebonyolítási szabályzatát (2-es függelék)   



 

 

- A beiratkozási űrlapot (3-as függelék) 

- A pályázat lebonyolítási naptárát (4-es függelék) 

- A versenybizottságot (5-ös függelék) 

- Zsűrizési űrlap 

 

3. cikkely.  A jelen határozat hatályba lépésekor, a 2002.02.28-i 12-es számú helyi tanácsi 

határozat, amely a pályázat témájának, az 1989-es decemberi forradalom hőseinek emlékművének 

elkészítésére vonatkozó ötletpályázat zsűrizési és szervezési szabályzatainak jóváhagyására és a 

projektek zsűrizési bizottságának kinevezésére vonatkozik, hatását veszíti.   

 

4. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával a Marosvásárhelyi Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Főépítészeti Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság – Közbeszerzési 

osztály és a Közterület-rendezési Közszolgálat révén.  

 

5. 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. 

 

6.  cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Főépítészeti Igazgatóság; 

- Közterület-rendezési Közszolgálat 

- Gazdasági Igazgatóság – Közbeszerzési osztály. 

 

       

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 


