
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

100-as számú határozat 

 

 

az oktatási egységek tevékenysége támogatási metodológiájának jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve: 

a) A Társadalmi-kulturális Tevékenységek, Vagyoni és Kereskedelmi Igazgatóság révén a 

Polgármester indítványozta 2021. 02. 03-i 8473 számú Jóváhagyási referátumát, az 

oktatási egységek tevékenysége támogatási metodológiájának módosítására vonatkozóan,  

b) A Jogi Igazgatóság 2021.02.22-i 14191/668 számú jelentését,  

c) A Gazdasági Igazgatóság 2021.02.23-i 12.615/1.028 számú jelentését,  

d) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács ülésén megfogalmazott kiegészítő javaslatokat,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• 47/2007. számú helyi tanácsi határozat, 

• 51/2010. számú helyi tanácsi határozat, 

• 363/2011. számú helyi tanácsi határozat, 

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000 számú törvény, az újraközölt, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 

52/2003-as törvény, 

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

a 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdése „e” betűje, a 139. 

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

„a” betűje előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely:  Jóváhagyják az oktatási egységek tevékenysége támogatási metodológiáját, a 

jelen határozat szerves részét képező 1-es, 2-es, 3-as és 4-es mellékleteknek megfelelően. 

 

2.  cikkely: Jelen határozat életbe lépésével visszavonják minden, ennek ellentmondó előírást.  

 

3. cikkely: Jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

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

Vagyoni és Kereskedelmi Igazgatóság révén.  

 

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 az alábbiakkal: 

• Gazdasági Igazgatóság; 

• Társadalmi-kulturális Tevékenységek, Vagyoni és Kereskedelmi Igazgatóság. 



 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 22 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 


