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2020. június 18-i 

121-es számú határozat 

 

 

arra, hogy a Marosvásárhelyi Városi tanács nem vállalja fel annak felelősségét, hogy 

megszervezze és lefolytassa az odaítélési folyamatot azon keretszerződésekre 

vonatkozóan, amelyek termékvásárlásra és szolgáltatási keretszerződések megkötésére 

vonatkoznak oktatási intézkedések esetében, a Románia iskolaprogramja keretében 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A 2020. május 25-i, 28.453-as számú, a Polgármester által, az Iskolaigazgatóság 

révén kezdeményezett jóváhagyó referátumot arra vonatkozóan, hogy a Marosvásárhelyi 

Városi tanács ne vállalja fel annak felelősségét, hogy megszervezze és lefolytassa az 

odaítélési folyamatot azon keretszerződésekre vonatkozóan, amelyek termékvásárlásra és 

szolgáltatási keretszerződések megkötésére vonatkoznak oktatási intézkedések esetében, a 

Románia iskolaprogramja keretében, 

 

b) A szakbizottságok kedvező véleményezését  

 

Figyelembe véve a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú 

sürgősségi kormányrendelet 108. cikkelye (1) bekezdése „d” betűje, a 196. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje és 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásait,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje, a 139. cikkelye (1) 

bekezdése, a 297. cikkelye (1) bekezdése „d” betűje, a 349-353. cikkelye előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

  

 1. cikkely.  Jóváhagyják, hogy a Marosvásárhelyi Városi tanács ne vállalja fel annak 

felelősségét, hogy megszervezze és lefolytassa az odaítélési folyamatot azon 

keretszerződésekre vonatkozóan, amelyek termékvásárlásra és szolgáltatási 

keretszerződések megkötésére vonatkoznak oktatási intézkedések esetében, a Románia 

iskolaprogramja keretében. 

 

2. cikkely. Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, az Iskolaigazgatóság által.   

 

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 alábbival:  

- Iskolaigazgatóság. 

 

 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 


