
 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

 

2021. július 29-i 

235-ös számú határozat 

 

 

 

a vissza nem térítendő támogatás módszertanának (Pályázati útmutató) 

jóváhagyására, melynek célja a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság révén 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből azon civil szervezetek 

támogatása, amelyek a szociális segítségnyújtás területén kezdeményezéseket és 

intézkedéseket támogatnak „A közösség társadalmi kohéziója a 2021-évben” projekt 

kapcsán 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

a)  A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság révén a Polgármester indítványozta 

39714/5220DAS/28.05.2021 számú Jóváhagyási referátumot, a vissza nem térítendő 

támogatás módszertanának (Pályázati útmutató) jóváhagyására, melynek célja a 

Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság révén Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi 

költségvetéséből azon civil szervezetek támogatása, amelyek a szociális segítségnyújtás 

területén kezdeményezéseket és intézkedéseket támogatnak „A közösség társadalmi 

kohéziója a 2021-évben” projekt kapcsán, 

b) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.06.28-i 

46.395/2.269 számú szakjelentését, 

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

jelentését, 

d) A helyi tanács plénumán megfogalmazott módosító kiegészítéseket. 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• Az általános érdekű nonprofit tevékenységekre a közalapokból kiutalt nem 

visszatérítendő finanszírozások rendszerére vonatkozó 350/2005-ös számú törvény 8. 

cikkelye, 22. cikkelye és 31. cikkelye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

• A 2021. március 25-i 69-es számú határozat a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

költségvetéséből adminisztrált és finanszírozott szociális szolgáltatások munkatervének 

jóváhagyására a 2021-es évre;  

• 2021. április 16-i 95-ös számú határozat Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 

2021-es évi költségvetésének jóváhagyására, amelyet a 133/22.04.2021 számú helyi 

tanácsi határozattal módosítottak és egészítettek ki; 

• A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000. 

számú törvény, újraközölve,  

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

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel,  



 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a vissza nem térítendő támogatás módszertanának (Pályázati 

útmutató), melynek célja a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság révén 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből azon civil szervezetek 

támogatása, amelyek a szociális segítségnyújtás területén kezdeményezéseket és 

intézkedéseket támogatnak „A közösség társadalmi kohéziója a 2021-évben” projekt 

kapcsán, a jelen határozat szerves részét képező Mellékletben előírva.  

 

2. cikkely: Meghatározzák a 2021. augusztus 31-ét, mint az általános érdekű nonprofit 

tevékenységekre a közalapokból kiutalt nem visszatérítendő finanszírozások 

rendszerére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 350/2005-ös számú törvény 

alapján előterjesztett nem visszatérítendő finanszírozású projektek benyújtási 

határidejét. 

 

3. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével a Marosvásárhelyi Szociális 

Igazgatóságot bízzák meg. 

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 

 

 5. cikkely: Jelen határozatot közlik:  

 - a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatósággal. 

 

 

 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 18 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)              

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 


