
KÖNYVÉSZET 

           A Marosvásárhelyi Városi Sport Klub igazgatói, szerződéses vezetői 

tisztségének betöltésére  
 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

2. Az újraközölt 137/2000-es számú Kormányrendelet a hátrányos 

megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására 

vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

3. Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 202/2002-es számú, a nők 

és férfiak közötti esélyegyenlőségről és bánásmódról szóló törvény; 

4. A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, 57/2019-es számú Sürgősségi 

Rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

5. Az 544/2001-es számú, a közérdekű adatokhoz való szabad hozzáférésre 

vonatkozó törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

6. A petíciókra adott megoldásokra (válaszokra) vonatkozó 27/2002-es 

Sürgősségi Rendelet, amelyet a 84/2002-es számú H.K.-ben (Hivatalos 

Közlönyben) közöltek; 

7. Marosvásárhely megyei jogú város Helyi Tanácsának 353/2017-es számú 

Határozata a Városi Sport Klub, valamint a klub Szervezési és Működési 

Szabályzatának  megalapítására vonatkozóan.  

8. A közintézmények bérbeadásáról, felszámolásáról, engedélyezéséről és 

kiadásának kifizetéséről, valamint a költségvetési és jogi 

kötelezettségvállalások szervezéséről, nyilvántartásáról és 

beszámoltatásáról szóló módszertani szabályok jóváhagyásáról szóló 

1792/2002-es Rendelet, a 37/2003-as H.K.-ben közölve.   

9. A 273/2006-os, a helyi államháztartásra vonatkozó törvény, a 618/2006-os 

H. K.-ben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

10. A 69/2000-es – Nevelésügyi –és Sporttörvény, a 200/2000-es H. K.-ben 

közölve,  az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.       

 

SOÓS ZOLTÁN 

Polgármester 

 

 

 

 



TEMATIKA 

           A Marosvásárhelyi Városi Sport Klub igazgatói, szerződéses vezetői 

tisztségének betöltésére  

 

 

 

1. A köztisztségre vonatkozó szabályok. 

2. Az emberi méltóság tiszteletben tartásáról, az alapvető emberi jogok és 

szabadságok védelméről, a gyűlöletkeltésre és a megkülönböztetésre való 

uszítás megelőzéséről és leküzdéséről szóló rendeletek. 

3. A közigazgatásra vonatkozó szabályok. 

4. A nyilvános információkhoz való szabad hozzáférés szabályozása. 

5. Rendeletek a polgároknak a hatóságok és intézmények felé intézett, saját 

nevükben történő petícióhoz való jogának gyakorlásáról és azok megoldásának 

módjáról. 

6. A közintézmények bérbeadásáról, felszámolásáról, engedélyezéséről és 

kiadásának kifizetéséről, valamint a költségvetési és jogi kötelezettségvállalások 

szervezéséről, nyilvántartásáról és beszámoltatásáról szóló rendeletek. 

7. Helyi államháztartásról szóló rendeletek. 

8. Testneveléssel és sporttal kapcsolatos szabályzatok. 

 

 

 
 

 

SOÓS ZOLTÁN 

Polgármester 

 

 


