
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. június 18-i 

126-os számú határozat 

 

  

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására 

 

 

   Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

A 2020. Június 3-i, 30.357-es számú, Bakos Levente helyi tanácsos által kezdeményezett 

referátumot, amely Marosvásárhely Municípium Helyi Tanácsának szervezési és működési 

szabályzatának jóváhagyására vonatkozik,    

 

- A Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését  

- a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítéseket 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve, kiegészítve és módosítva 

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

129. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 133. cikkelye (1) bekezdése, a 139. cikkelye, a 140. 

cikkelye, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” és „b” betűje, 

valamint a 632-es cikkelye előírásai alapján 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szervezési és működési 

szabályzatát, a Melléklet szerint, mely szerves része jelen határozatnak.  

 

2. cikkely.  Jelen határozat érvénybe lépésével hatályát veszti a 2017. jún. 29-i, 208-as 

H.T.H., a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szervezési és működési szabályzatának 

módosítását illetően, a 2017. szept. 28-i, 258-as H.T.H. a 2017. jún. 29-i, 208-as H.T.H. 

módosítását illetően, amely révén módosult a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szervezési 

és működési szabályzata, valamint a 2017. nov. 28-i, 321-es számú H.T.H., amely a  

Marosvásárhelyi Helyi Tanács szervezési és működési szabályzatának módosítására 

vonatkozik.   

 

3. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

tanácsosait és a Marosvásárhelyi Municípium főjegyzőjét bízzák meg.  

 



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 Marosvásárhelyi Helyi Tanács tanácsosaival és a 

Marosvásárhelyi Municípium főjegyzőjével.  

 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


