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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. augusztus 1-jei 

218-as számú határozat 

 

 

a 2019-es év második félévében az egyes sporttevékenységek támogatását célzó összegek 

jóváhagyására 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

Látva a Kulturális-, Sport-, Ifjúsági és Lakásügyi Tevékenységek Osztályának a 2019 

második félévére szóló sporttámogatások odaítélésének jóváhagyására vonatkozó 2019.07.22-i 

46.617  számú Indoklását, valamint a szakbizottságok kedvező véleményezését,    

A testnevelésre és sportra vonatkozó 69/2000. számú törvény előírásainak, a 69/2000. 

számú törvény rendelkezései alkalmazási szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 884/2001. 

számú kormányrendelet, a 2005. december 2-i 350. számú törvénnyel kiegészített, az Országos 

Sportügynökség Elnökének 130/2006 számú rendelete értelmében, amely a közérdekű 

nonprofit tevékenységekre nyújtott és vissza nem térítendő közalapokból történő támogatási 

rendszerre vonatkozik, valamint a sportprojektek benyújtási határideinek jóváhagyására 

vonatkozó 274/2015.11.05. számú helyi tanácsi határozat értelmében, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye, (1) bekezdése (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdése „f” 

betűje, a 139. cikkely (1) bekezdése, (3) bekezdése előírásai alapján.  

 

 

 

Elhatározza:  

 

1. cikkely: Jóváhagyják, a törvény feltételei között, a sporttevékenységek helyi 

költségvetésből való támogatás összegeit, a 2019 II. félévére vonatkozó projektversenyek 

értelmében az elbíráló bizottság javaslatainak megfelelően, amint a függelék táblázatokban 

szerepel (I Függelék– Teljesítménysport, II. Függelék – Iskolai Sport,  III. Függelék – 

Tömegsport), amelyek a jelen határozat szerves részét képezik.. 

 

2. cikkely: A jelen határozat teljesítésével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság és a Társadalmi-kulturális és Vagyoni 

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.  

 

 

 

Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 



 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  
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