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242-es számú határozat 
 
 
 

a Marosvásárhely Megyei Jogú Város ügykezelésében levő egyes sportpályáknak és -
bázisoknak a Marosvásárhelyi Városi Sportklub adminisztrálásába való átadására 

vonatkozó 2021.04.22-i 126-os számú helyi tanácsi határozat 1. mellékletének 
módosítására és kiegészítésére  

 
 
 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  
 
 
Figyelembe véve: 

a) A Városi Közszolgáltatási Osztály révén a Polgármester indítványozta 2021.06.30-i 
91.575. számú Jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város ügykezelésében 
levő egyes sportpályáknak és -bázisoknak a Marosvásárhelyi Városi Sportklub 
adminisztrálásába való átadására vonatkozó 2021.04.22-i 126-os számú helyi tanácsi határozat 
1. mellékletének módosítására és kiegészítésére,  

b) A Gazdasági Igazgatóság és a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága 
kedvező véleményezését, 

c) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.07.22-i 53.106 
számú szakjelentését, 

d) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő 
szakbizottságok jelentését  
 
Az alábbi előírásoknak megfelelően: 
 - a 69/2000-es számú törvény 30. cikkelye – testnevelési és sporttörvény, 
 - a polgári törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es számú törvény 867-870. cikkelyei, 
újraközölve, 
 - a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 
kormányrendelet 108. cikkelye, a 129. cikkelye (2) bekezdése „c” betűje, a 287. cikkelye (1) 
bekezdése „b” betűje, a 297. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 298-300. cikkelye, az 
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  
 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 
kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, a 136. cikkelye (1) bekezdése, a 139. cikkelye 
(1) bekezdése és (3) bekezdése „g” betűje, valamint a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje 
előírásai alapján – az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 
 

 
 

Elhatározza: 
 



1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhely Megyei Jogú Város ügykezelésében levő 
egyes sportpályáknak és -bázisoknak a Marosvásárhelyi Városi Sportklub 
adminisztrálásába való átadására vonatkozó 2021.04.22-i 126-os számú helyi 
tanácsi határozat 1. mellékletének módosítását és kiegészítését, a jelen határozat 
szerves részét képező 1-es mellékletnek megfelelően. 
 

2. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely 
Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság, a Városi 
Közszolgáltatási Osztály, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága és 
a Marosvásárhelyi Városi Sportklub révén.  

 
3. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint 
az 554/2004. számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése 
értelmében, jelen határozatot benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi 
felülvizsgálat végett. 

 
4. cikkely: Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatósággal, a Városi 

Közszolgáltatási Osztállyal, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum 
Igazgatósággal és a Marosvásárhelyi Városi Sportklubbal. 

 
 

 
 

Üléselnök 
Kelemen Atilla-Márton 

 
Ellenjegyzi,  
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  
Bâta Anca Voichiţa 
 
 
 
 
(A határozatot 17 „igen”, 1 „nem” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 


