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2021. április 22-i 

136-os számú határozat 

 

 

a személyenkénti 42 lejes összeg nyújtásának jóváhagyására, amely a marosvásárhelyi 

Hidegvölgy utcai tűzben érintett családok élelmezésének biztosításához szükséges  

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság révén a polgármester indítványozta 

30101/4067DAS/21.04.2021 számú Jóváhagyási referátumot, a személyenkénti 42 lejes összeg 

nyújtásának jóváhagyására, amely a marosvásárhelyi Hidegvölgy utcai tűzben érintett családok 

élelmezésének biztosításához szükséges,  

b) A Gazdasági Igazgatóság véleményezését; 

c) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 

jelentését; 

d) A Helyi Tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatokat; 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A szavatolt minimáljövedelemre vonatkozó 416/2001-es számú törvény 28. cikkelye (2) 

bekezdése és (5) bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

• A 292/2011-es számú törvény – a szociális ellátás törvénye 11. cikkelye „b” betűje és a 15. 

cikkelye (3) bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 24/2000 

számú törvény;  

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdés „b” és „h” betűi, a 196. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 139. cikkelye 

előírásai alapján - az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a személyenkénti 42 lejes összeg nyújtását, amely a 

marosvásárhelyi Hidegvölgy utcai tűzben érintett családok élelmezésének biztosításához 

szükséges. 

     

2. cikkely: Az élelmiszert 30 napra biztosítják. 

     

3. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével a Marosvásárhelyi Szociális 

Igazgatóságot bízzák meg.  

 

4. 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. 

 

5. cikkely: Jelen határozatot közlik a: 

- Marosvásárhelyi Szociális Igazgatósággal; 

- Gazdasági Igazgatósággal. 

                                                                                                         Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 


