
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

2021. június 22-i 

216-os számú határozat 

 

 

együttműködési egyezmény megkötésére MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ 

VÁROS és a Maros Megyei Tanfelügyelőség között, a „Maros megyei tanár gálája” 

elnevezésű helyi közérdekű esemény megszervezése érdekében 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi Tevékenységek 

Igazgatósága révén a Polgármester indítványozta 45.022 /18.06.2021 számú Jóváhagyási 

referátumot, együttműködési egyezmény megkötésére MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI 

JOGÚ VÁROS és a Maros Megyei Tanfelügyelőség között, a „Maros megyei tanár gálája” 

elnevezésű helyi közérdekű esemény megszervezése érdekében,  

b) A Gazdasági Igazgatóság véleményezését  

         

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-Területi Egység 2021-es 

évi költségvetésének kiigazítására vonatkozó 2021. június 22-i 201-es számú helyi tanácsi 

határozat,  

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

módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

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

„a” és „d” betűje, a (9) bekezdés „a” betűje, 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 együttműködési egyezmény megkötését 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS és a Maros Megyei 

Tanfelügyelőség között, a „Maros megyei tanár gálája” elnevezésű helyi közérdekű 

esemény megszervezése érdekében, a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletbe foglalt Együttműködési egyezménynek megfelelően.   

 

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi 

Tevékenységek Igazgatósága. 

 

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. 

 

4. cikkely: Jelen határozat közlik: 

- a Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi Tevékenységek 

Igazgatósággal, 

- a Gazdasági Igazgatósággal,  

- a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel. 

 

 

 

 

 

Üléselnök 

                         Kelemen Atilla-Márton 

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

 

(A határozatot 16 „igen”, 1 „nem” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)  

 


