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2021. július 29-i 

232-es számú határozat 

 

 

együttműködési egyezmény megkötésére Marosvásárhely Megyei Jogú Város és a 

Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság között, a „Székelyföldi kerékpáros 

körverseny – 2021” elnevezésű helyi közérdekű sportesemény megszervezése érdekében 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

a) a Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága 

révén a Polgármester indítványozta 2021.07.02-i 48.430. számú Jóváhagyási 

referátumát, együttműködési egyezmény megkötésére Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város és a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság között, a „Székelyföldi 

kerékpáros körverseny – 2021” elnevezésű helyi közérdekű sportesemény 

megszervezése érdekében, 

b) a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 32.997/04.05.2021 és 

48.788/05.07.2021 sz. szándékleveleit; 

c) a Gazdasági Igazgatóság véleményezését, 

d) a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.07.20-i 52.480 

számú szakjelentését, 

e) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• 2021. június 22-i 201-es számú határozat Marosvásárhely Közigazgatási-területi 

Egység 2021-es évi költségvetésének időszerűsítésére; 

• a 69/2000-es testnevelési és sporttörvény 3. cikkelye (1) bekezdése, 71. cikkelye (1) 

bekezdése „g” betűje, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

• a sporttevékenységre vonatkozó pénzügyi normák jóváhagyása vonatkozó 1447/2007. 

sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,   

• a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006-os sz. törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

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

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

betűje előírásai alapján, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják együttműködési egyezmény megkötését Marosvásárhely 

Megyei Jogú Város és a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság között, a „Székelyföldi 

kerékpáros körverseny – 2021” elnevezésű helyi közérdekű sportesemény megszervezése 



érdekében, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt Együttműködési 

egyezménynek megfelelően.  

  

2. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői 

Tevékenységek Igazgatósága és a Gazdasági Igazgatóság 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: 

- Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői Tevékenységek Igazgatósággal,  

- a Gazdasági Igazgatósággal,  

- a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatósággal. 

 

 

 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 12 „igen”, 3 „nem” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)              

 

                                                                                                                            

 

                                                              

                                             

 

 

 

 

 

 

 


