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2021. július 29-i 

247-es számú határozat 
 
 

a 2021-es évre benyújtott kulturális események/ projektek/ programok, vissza nem térítendő 
támogatására (a helyi költségvetésből) vonatkozó összegek elfogadására  

 
 
 
 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  
 
 
Figyelembe véve: 

a) A Kulturális, Sport-, Ifjúsági Tevékenységek és Lakásügyi Osztály révén a Polgármester 
indítványozta 2021.07.26-i 53.639. számú Jóváhagyási referátumot, a 2021-es évre benyújtott 
kulturális események/ projektek/ programok, vissza nem térítendő támogatására (a helyi 
költségvetésből) vonatkozó összegek elfogadására, 

b) a helyi tanács plénumán megfogalmazott módosító kiegészítést,  
c) a Gazdasági Igazgatóság kedvező véleményezését, 
d) a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.07.27-i 54.061 

számú szakjelentését, 
e) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését. 

 
Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

•  A kulturális projektek és programok finanszírozási rendszerének javítására vonatkozó 1998. 
évi 51-es számú kormányrendeletet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 
129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 
243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján,  

 
 
 

Elhatározza:  
 
 

1. cikkely: Jóváhagyják a 2021-re benyújtott kulturális programok, projektek, események 
vissza nem térítendő támogatására vonatkozó összegek kiutalását Marosvásárhely Megyei Jogú 
Város helyi költségvetéséből, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.  

 
2. 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.  

 
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 és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósággal; 
- a Gazdasági Igazgatósággal.  

 
 
 
 
 

Üléselnök 
Kelemen Atilla-Márton 

 
Ellenjegyzi,  
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  
Bâta Anca Voichiţa 
 
 
 
 
(A határozatot 18 „igen” és 1 „nem” szavazattal fogadták el)              
 
 


