
 

 

 

 

 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. július 30-i 

132-es számú határozat 

 

 
a 131/19.05.2016 helyi tanácshatározat 1-es mellékletének 2.16-os cikkelyének kiegészítésére, 

amely a 148/2001 helyi tanácshatározat 1-es mellékletét módosította és kiegészítette, amelyben 

bizonyos intézkedéseket határoztak meg a 114/1996 törvény előírásainak és a vonatkozó 

módszertani normák kivitelezéséhez, a 1275/2000-as kormányhatározat által elfogadva, az 

állami lakásalap lakásainak elosztására vonatkozóan, bérbeadás céljával 

 
                                                                                                                                                                  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Szociális-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységek igazgatósága által 

kezdeményezett 2020.07.14-i 39531-es Jóváhagyási referátumot, a 131/19.05.2016 

helyi tanácshatározat 1-es mellékletének 2.16-os cikkelyének kiegészítésére, amely a 

148/2001 helyi tanácshatározat 1-es mellékletét módosította és kiegészítette, amelyben 

bizonyos intézkedéseket határoztak meg a 114/1996 törvény előírásainak és a 

vonatkozó módszertani normák kivitelezéséhez, a 1275/2000-as kormányhatározat által 

elfogadva, az állami lakásalap lakásainak elosztására vonatkozóan, bérbeadás céljával 

b) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését  
    

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 a 1996. évi 114-es újraközölt lakástörvény 2. cikkelye „c” betűje, a 42. és 43. cikkelye 

előírásai alapján, 131/2016-os számú határozat, amely az állami lakások bérbeadását 

szabályozó, a 2000/1275-ös kormányhatározattal elfogadott módszertani szabályzat, 

valamint az erre vonatkozó 1996. évi 114-es törvény előírásait alkalmazó 148/2001-es helyi 

tanácsi határozat I-es számú mellékletének módosítására és kiegészítésére vonatkozik, a 

köznyugdíjak egységes rendszerére vonatkozó 263/2010-es számú törvény 68-as cikkelye, 

79-es cikkelye 1-es bekezdése a, b és c betűje 

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve;  

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése és a 243. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 

 

 

Elhatározza: 
 

1. cikkely: Jóváhagyják a 131/19.05.2016 helyi tanácshatározat 1-es mellékletének 2.16-os 

cikkelyének kiegészítését, amely a 148/2001 helyi tanácshatározat 1-es mellékletét 

módosította és kiegészítette, amelyben bizonyos intézkedéseket határoztak meg a 114/1996 

törvény előírásainak és a vonatkozó módszertani normák kivitelezéséhez, a 1275/2000-as 

kormányhatározat által elfogadva, az állami lakásalap lakásainak elosztására vonatkozóan, 

bérbeadás céljával, az alábbiak szerint: 



 

 

 

 

 

 

„A Szorgalom utcai garzonlakásokat nyugdíjasoknak, rokkantnyugdíjasoknak utalják ki, 

akik nem kell felújítsák orvosi véleményezésüket, a súlyos fogyatékkal élő szmeélyekre 

vonatkozó 263/2010-es számú törvény 79-es cikkelye 1-es bekezdése a, b és c betűje 

előírásainak megfelelően.” 

 

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységek 

igazgatósága – Kulturális, sport-, ifjúsági és  lakásügyi tevékenységek 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 a Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi 

tevékenységek igazgatóság – Kulturális, sport-, ifjúsági és lakásügyi tevékenységek osztályával.  
.  

       

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


