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2021. március 25-i 

91-es számú határozat 

 

 

 

a 209/2017-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására – amellyel jóváhagyták a 

Marosvásárhely támogatja a fiatalokat elnevezésű, az ifjúsági non-profit 

tevékenységeknek a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből vissza nem 

térítendő finanszírozására vonatkozó programot, valamint a 198/2019-es számú helyi 

tanácsi határozat visszavonására – amely a kutatási projektverseny megszervezésére 

vonatkozik a versenyképesség és kutatási-innovációs képesség növelése érdekében 

Marosvásárhelyen 

 
 
 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

      

Látva Radu Bălaş, Berecki Sándor, Jakab István, Tamási Zsolt-József és Voicu Bogdan 

városi tanácsosok 2021.02.02-i 8101-es számú Jóváhagyási referátumát, a 209/2017-es számú 

helyi tanácsi határozat visszavonására – amellyel jóváhagyták a Marosvásárhely támogatja a 

fiatalokat elnevezésű, az ifjúsági non-profit tevékenységeknek a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város helyi költségvetéséből vissza nem térítendő finanszírozására vonatkozó programot, 

valamint a 198/2019-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására – amely a kutatási 

projektverseny megszervezésére vonatkozik a versenyképesség és kutatási-innovációs képesség 

növelése érdekében Marosvásárhelyen,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését. 

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

129. cikkelye (1) bekezdése, a 136. cikkelye (1) bekezdése és a 139. cikkelye (1) bekezdése 

előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Visszavonják a 209/2017-es számú helyi tanácsi határozatot – amellyel 

jóváhagyták a Marosvásárhely támogatja a fiatalokat elnevezésű, az ifjúsági non-profit 

tevékenységeknek a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből vissza 

nem térítendő finanszírozására vonatkozó programot, valamint a 198/2019-es számú 

helyi tanácsi határozatot – amely a kutatási projektverseny megszervezésére 

vonatkozik a versenyképesség és kutatási-innovációs képesség növelése érdekében 

Marosvásárhelyen.  

 

2. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális Tevékenységek 

Igazgatósága, a Gazdasági Igazgatóság és a Főépítész Igazgatósága révén.  

 

3. 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. 

 

 

                                                                                                                 Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 


