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2021. július 29-i 

226-os számú határozat 

 

 

 

a Romániában elismert vallási felekezetekhez tartozó marosvásárhelyi egyházkerületeknek a 

helyi költségvetésből történő anyagi támogatására vonatkozó szabályzat jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

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

– Kulturális, sport-, ifjúsági tevékenységek és lakásügyi osztálya révén a Polgármester 

indítványozta 36330 / 17.05.2021 számú Jóváhagyási referátumot, a Romániában 

elismert vallási felekezetekhez tartozó marosvásárhelyi egyházkerületeknek a helyi 

költségvetésből történő anyagi támogatására vonatkozó szabályzat jóváhagyására; 

b) A Gazdasági Igazgatóság 2021.05.27-i 37.185/2.519. számú, a Jogi, Közigazgatási 

Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.05.31-i 40.011 számú szakjelentését, 

c) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

- a Romániában elismert vallási felekezetekhez tartozó egyházkerületek anyagi támogatása 

módozatainak meghatározására vonatkozó 82/2001-es számú kormányrendelet, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,  

- a Romániában elismert vallási felekezetekhez tartozó egyházkerületek anyagi támogatása 

módozatainak meghatározására vonatkozó 82/2001-es számú kormányrendelet előírásainak 

alkalmazási metodológiáját jóváhagyó 1470/2002-es számú kormányhatározat, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a vallásszabadságra és a vallások általános rendszerére vonatkozó 489/2006-os számú 

törvény, 

- a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006-os számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,  

- A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 52/2003 számú 

törvény, 

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (7) bekezdése „j” betűje, a (8) bekezdése „a” betűje, a (14) bekezdése, 

a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Romániában elismert vallási felekezetekhez tartozó 

marosvásárhelyi egyházkerületeknek a helyi költségvetésből történő anyagi támogatására 

vonatkozó szabályzatot, amely jelen határozat szerves részét képezi.  

 



2. cikkely: Jóváhagyják a folyó évre szóló igénylések benyújtásának határidejét – augusztus 

hónap (az utolsó munkanapig). Ha az összegek továbbra is rendelkezésre állnak, a tárgyévre 

októberben (az utolsó munkanapig) újabb pályázati ülést tartanak. 

 

3. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői és Kereskedelmi 

Tevékenységek Igazgatósága (Kulturális, Sport-, Ifjúsági és Lakásügyi Tevékenységek Osztálya) és 

a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

 4. 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. 

 

5. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

- Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága 

(Kulturális, Sport-, Ifjúsági és Lakásügyi Tevékenységek Osztálya), 

- Gazdasági Igazgatóság.  

 

 

               

     

 

    Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 18 „igen” szavazattal fogadták el)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 


