
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. augusztus 29-i 

219-es számú határozat 

 

 

újabb járulékigénylési időszak megszervezésére a 2020-as évre vonatkozóan, a 1998. 

évi 34-es törvény alapján, amely a Romániában jogi személyiséggel rendelkező 

egyesületeknek és alapítványoknak juttatott támogatásokról rendelkezik, amelyek 

szociális egységeket alapítanak és működtetnek – a vonatkozó módosításokkal és 

kiegészítésekkel 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

  

 

Figyelembe véve a Szociális Gondozási Igazgatóság 48.957/4.616DAS / 2.08.2019 

számú Jóváhagyási referátumát, az újabb járulékigénylési időszak megszervezésére a 2020-as 

évre vonatkozóan, a 1998. évi 34-es törvény alapján, amely a Romániában jogi személyiséggel 

rendelkező, szociális egységeket alapító és működtető egyesületeknek és alapítványoknak 

juttatott támogatásokról rendelkezik,   

Figyelembe véve a helyi tanácsülésen tett kiegészítéseket,  

Figyelembe véve a 34/1998 törvény, a 1153/2001 számú kormányhatározat, a 725/2016 

számú kormányhatározat és a 619/2017 számú kormányhatározat előírásait, amelyek a 

Romániában elismert, szociális szolgáltatások nyújtására akkreditált, szociális egységeket alapító 

és működtető egyesületeknek, alapítványoknak és vallási felekezeteknek támogatások kiutalására 

vonatkoznak,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

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

betűje és a 139. cikkelye előírásai alapján.  

 

 

Elhatározza: 
 

1. cikkely. Jóváhagyják a 2020-as évre, egy újabb járulékigénylési időszak 

megszervezését, a 34/1998-as számú törvény alapján, amely törvény az olyan jogi 

személyiséggel rendelkező romániai egyesületeknek és alapítványoknak juttatott támogatásokról 

rendelkezik, amelyek szociális gondozási egységeket hoznak létre és működtetnek, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel.  

 

2. cikkely. 2019. 09. 30-át jelölik ki a járulékigénylés benyújtási határidejének, az 1998-

as évi 34-es számú törvény alapján, amely törvény az olyan jogi személyiséggel rendelkező 

romániai egyesületeknek és alapítványoknak juttatott támogatásokról rendelkezik, amelyek 

szociális gondozási egységeket hoznak létre és működtetnek, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel.  

 



3. cikkely.  A közlemény szövegét közzéteszik Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának/Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának honlapján, 

valamint egy helyi szinten ismert újságban, mind román, mint magyar nyelven.  

 

4. cikkely. Jóváhagyják azon költségkategóriákat, amelyeket a jóváhagyott költségvetés 

határán belül hajtanak végre, az 1-e függelékben előírva, amely a jelen határozat szerves részét 

képezi, azzal a megjegyzéssel, hogy a szociális ankétot Marosvásárhely Municípium végzi el.   

 

5. cikkely. Azon személyek, akik súlyos fogyatékosságot igazoló bizonylattal 

rendelkeznek, valamint van személyi gondozójuk, illetve az újraközölt, utólag módosított és 

kiegészített, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és népszerűsítésére vonatkozó 

448/2006-os törvény előírásainak kedvezményezettjei, nem részesülnek otthon gondozási 

szolgáltatásban, az utólag módosított és kiegészített 1998-as évi 34-es számú törvény, valamint 

az utólag módosított és kiegészített 2001-es évi 1153-as számú kormányhatározat előírásainak 

megfelelően. 

     

6. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Szociális Gondozási 

Igazgatóságot bízzák meg. 

 

7. 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 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  

 


