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2019/140. Sz. HATÁROZAT 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből a 2019. évi sport jellegű projektekre és 

programokra kiutalható, vissza nem térítendő finanszírozás támogatható kedvezményezettek 
részére történő odaítélésének jóváhagyásáról 

 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete, rendes ülésén; 

 
Figyelembe véve Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterének 

328/751/S/17.06.2019 sz. jóváhagyási jelentését, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 

Polgármesterének Szakapparátusán belü működő Szervezési és közönségkapcsolati Iroda Helyi 
pályázatok részlegének 328/752/S/17.06.2019 sz. szakvéleményét,  Székelyudvarhely Megyei Jogú 

Város Helyi Tanácsa Gazdasági, költségvetési, pénzügyi, városi magán- és közterület- igazgatási, jogi 

és helyi közigazgatási Szakbizottsága 328/792/S/26.06.2019 sz. véleménytervezetét, 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa Szociális védelmi, vallási, egészségügyi, 

művelődési, tanügyi, ijúságügyi, sport-és üdültetésügyi Szakbizottsága 328/793/S/26.06.2019  sz. 

véleménytervezetét és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa Országos és nemzetközi 

projektek, európai alapok és nemzetközi kapcsolatok Szakbizottsága 328/794/S/26.06.2019  sz. 

véleménytervezetét; 

Látván a vizsgabizottság I3037/23.05.2019 sz. jegyzőkönyvét, amely Székelyudvarhely 

Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből a 2019. évi sport projektekre és programokra kiutalható, 

vissza nem térítendő éves finanszírozási program keretén belül beiktatott finanszírozási kérelmek 

kiértékelésének alkalmával volt rögzítve; 

Az utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 sz. Helyi Közpénzügyi Törvény 
rendelkezéseinek-, az utólagos módosítások és kiegészítések révén aktualizált 69/2000 sz. 
testnevelési és sport Törvény rendelkezéseinek-, a 69/2000 sz. testnevelési és sport Törvény 
végrehajtási rendeletének elfogadásáról szóló 884/2001 sz. kormányhatározat előírásainak-, az 
Ifjúsági és Sportminisztériumnak a sportprojektek és programok állami forrásokból történő 
finanszírozásáról  szóló 664/2018 sz. Rendelete 2 melléklete 3. cikkelye (a) bekezdése előírásainak, 
a sporttevékenységek pénzügyi normáiról szóló 1447/2007 sz. Kormányhatározat 
rendelkezéseinek-, és az utólagosan módosított és kiegészített, közérdekű nonprofit 
tevékenységekre elkülönített állami forrásokból történő vissza nem térítendő finanszírozás 
rendszeréről szóló 350/2005 sz. Törvény renelkezéseinek megfelelően; 
 

Tekintettel Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 67/2019 sz. Határozatának 
rendelkezéseire, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2019 évi általános költségvetésének 
jóváhagyásáról és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 83/2019 sz. Határozatának 
előírásaira- Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből a 2019. évi sport jellegű 
projektekre és programokra kiutalható, vissza nem térítendő finanszírozás odaítélésére vonatkozó 
eljárás jóváhagyásáról; 
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Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001 sz. Helyi Közigazgatási 
Törvény 36. cikkelye (2) bekezdése „d” betűjének, ugyanazon cikkelye (6) bekezdése „c” betűjének, 
illetve  45. cikkelye (2) bekezdése „a” betűjének  és 115. cikkelye (2) bekezdése „b” betűjének 
rendelkezései alapján;   
 
 HATÁROZZA:  

 
1. Cikkely. Jóváhagyja a 890.000 lej értékű összeg Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi 

költségvetésének 67.02.05.01 fejezetéből történő kiutalását a jelen határozat szerves részét képező 
melléklet szerinti támogatható kedvezményezettek részére.    

2.Cikkely. Az 1. cikkely taratalma alatt említett támogatható kedvezményezettek a kiutalt 
összegek felhasználására vonatkozó igazoló kimutatásokat kötelesek bemutatni a Székelyudvarhely 
Megyei Jogú Város Polgármesterének Szakapparátusán belü működő Helyi pályázatok részlegen, 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának, a helyi költségvetéséből a 2019. évi sport 
jellegű projektekre és programokra kiutalható, vissza nem térítendő finanszírozás odaítélésére 
vonatkozó eljárás jóváhagyásáról szóló 83/2019 sz. Határozata által előírt feltételeknek megfelelően; 

 
4.Cikkely. A jelen határozat rendelkezései szerint megállapított feltételek szerint odaítélt 

vissza nem térítendő finanszírozásra irányuló Szerződések Székelyudvarhely önkormányzata 
részéről történő aláírása érdekében felhatalmazza Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesterét.  

5.Cikkely. Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza Székelyudvarhely 
Megyei Jogú Város Polgármesterét. 

6.Cikkely. Jelen határozat nyilvánosságra hozzák és közlik Székelyudvarhely Megyei Jogú 
Város Polgármesterével, valamint Hargita Megye Prefektusi Intézményével.  
                                                                                                                                             

 
 

Jelen határozatot Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215 sz. Helyi Közigazgatási Törvény 36. cikkelye, 
45. cikkelye (2) bekezdése „a” betűjének  és 115. cikkelye (1) bekezdése „b” betűjének rendelkezéseivel 
összhangban, a hivatalon belül működü összesen 19 helyi tanácsosból, 16 helyi tanácsos jelenlétében, 

16 mellette szavazattal fogadta el.  
 
 
Székelyudvarhely, 2019. június 27-én 
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