
 

 

 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. november 28-i 

311-es számú határozat 

 

 

a 2020. január 1–december 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetési előirányzat 

jóváhagyására a szociális szolgáltatások végzésére engedélyezett egyesületek és 

alapítványok számára, amelyeket az utólag módosított és kiegészített 1998. évi 34-es 

törvény és az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 1153-as kormányhatározat alapján 

választottak ki 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 Látva a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság 70615/7049DAS/12.11.2019 

számú Indoklását látva, a 2020. január 1. és december 31. közötti időszakra az utólag kiegészített 

és módosított 34/1998-as törvény alapján kiválasztott, Romániában elismert vallásfelekezeteknek 

és alapítványoknak, valamint az utólag módosított és kiegészített 1153/2001-es kormányrendelet 

alapján szociális szolgáltatásokat végzőknek, illetve az ellátásban részesülő személyeknek szánt 

támogatások jóváhagyására vonatkozóan, a felértékelési és elbíráló bizottság kedvező 

láttamozásával,  

A Romániában elismert egyesületeknek, alapítványoknak és vallási felekezetnek 

támogatás nyújtására vonatkozó 34/1998 számú törvény előírásainak megfelelően, az utólagosan 

módosított és kiegészített 34/1998 számú Törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó, 

Módszertani normák jóváhagyására vonatkozó 1153/2001 számú kormányrendeletnek 

megfelelően, az utólagosan módosított és kiegészített, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 

68/2003-as kormányrendelet, az utólagosan módosított és kiegészített 292/2011-es szociális 

gondozási törvény, a szociális szolgáltatások minőségének biztosítására vonatkozó 197/2012-es 

sz. törvény, az utólagosan módosított és kiegészített 118/2014 számú kormányrendelettel 

jóváhagyott Módszertani alkalmazási normáknak megfelelően, az utólagosan módosított és 

kiegészített, a szociális szolgáltatások szervezési és működési keretszabályzatának, valamint a 

szociális szolgáltatások nomenklatúrájának jóváhagyására vonatkozó 867/2015 számú 

kormányrendeletnek megfelelően, az utólagosan módosított és kiegészített, a fogyatékos 

személyek jogainak védelmére és promóválására vonatkozó 448/2006-os sz. törvénynek 

megfelelően.  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

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

betűje, a 139. cikkelye előírásai alapján.  

 

  

Elhatározza: 

 

 1 cikkely.  Jóváhagyják a szociális gondozási egységek listáját, melyek több mint 60 pont 

feletti pontszámmal rendelkeznek, amelyeknek az értékelő és válogató bizottságok támogatás 

nyújtását javasolták a helyi költségvetésből, a 2020. január 1–december 31. közötti időszakra, az 

1-es számú függelékben előírva, amely a jelen határozat szerves részét képezi. 

 

2. cikkely. Jóváhagyják a szociális gondozási egységek listáját, amelyekre 

egyezményeket kötnek, a szociális gondozási szolgáltatások nyújtására, a költségvetési 



 

 

 

előirányzatokra a 2020. január 1–december 31. közötti időszakra, a havonta átlagosan gondozott 

személyeknek, és a költségkategóriákra, a 34/1998-as számú törvény alapján kiválasztott 

egyesületeknek, alapítványoknak – a 2-es függeléknek megfelelően, amely a jelen határozat 

szerves részét képezi.  

 

3. cikkely. A támogatás nyújtására vonatkozó egyezményeket a jelen határozat 

elfogadásától számított 15 napon belül kötik meg. Abban az esetben, ha a 2020-as évi 

költségvetést nem fogadták el, ideiglenes egyezményt írnak alá, majd a költségvetés 

jóváhagyását követő legtöbb 30 napon belül végleges egyezményt írnak alá a jelen határozat 1-es 

és 2-es számú mellékleteiben ismertetett minden egyes szociális gondozási egységgel 

(egyesületek és alapítványok). Az egyezményt a licenc folytonossága feltételével írják alá, azon 

egyesületek és alapítványok esetében, amelyeknek licence a 2020-as év folyamán lejár,   

 

4. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási 

Igazgatóságot bízzák meg.  

 

5. 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.  
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