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2021. július 29-i 

228-as számú határozat 

 

 

a 2021-es év második félévében sportpályázatoknak a helyi költségvetésből történő 

vissza nem térítendő finanszírozását célzó összegek jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

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

indítványozta 2021.07.20-i 52.444. számú Jóváhagyási referátumát, a 2021-es év 

második félévében sportpályázatoknak a helyi költségvetésből történő vissza nem 

térítendő finanszírozását célzó összegek jóváhagyására, 

b) A Gazdasági Igazgatóság véleményezését,  

c) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.07.22-i 53.002 

számú szakjelentését, 

d) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését, 

e) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács ülésén megfogalmazott kiegészítő javaslatot,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

- a 69/2000-es törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

- a 69/2000-es törvény előírásainak alkalmazását célzó szabályzatot jóváhagyó 884/2001-

es kormányhatározat,  

- a sporttevékenységre vonatkozó pénzügyi normák jóváhagyása vonatkozó 1447/2007. sz. 

kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,   

- a Nemzeti Sportügynökség elnökének 664/2018 számú rendelete, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, kiegészítve a módosított és kiegészített 2005. dec. 2-

i 350-es számú törvénnyel, amely közérdekű nonprofit tevékenységek közpénzekből való 

vissza nem térítendő finanszírozási rendjére vonatkozik,  

- 2021. május 27-i 156-os számú határozat az odaítélési módszertan elfogadására a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből sportprojektekre vonatkozó 

nem visszatérítendő támogatások esetében, támogatási szabályzat, kérelmező útmutatója 

és típusszerződés 

- a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

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

„f” betűje, a 139. cikkelye (1) bekezdése, (3) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a 2021-es év második félévében sportpályázatoknak 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből történő vissza nem térítendő 



finanszírozását célzó összegeket, a jelen határozat szerves részét képező mellékletekben 

ismertetve: I. Melléklet – Teljesítménysport, II. Melléklet – Tömegsport, III. Melléklet – Iskolai 

Sport. 

 

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

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

Igazgatósága – Kulturális, Sport-, Ifjúsági és Lakásügyi Tevékenységek Osztálya 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 az alábbiakkal:  

- Társadalmi-kulturális, Vagyonkezelői és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága, 

- Gazdasági Igazgatóság.  

 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 16 „igen”, 1 „nem” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)              

 

                                                                                                                


