
 

2021 március 30-i 

16-os számú HATÁROZAT 

A Szociális ellátórendszer fejlesztése valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség felszámolása 

elnevezésű terv gyakorlatba ültetésének jóváhagyásáról, kódszám SMIS 126924 

Nagyernye község (Maros megye) Tanácsa a 2021. március 30-i soros ülésén, figyelembe véve: 

- Nagyernye község polgármesterének 3103/2021.03.22 számú jóváhagyó beszámolóját, mint 

kezdeményező, a Szociális ellátórendszer fejlesztése valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség 

felszámolása elnevezésű terv gyakorlatba ültetéséről, kódszám SMIS 126924, a Szociális és Gyámügyi 

osztály 2021.03.22/3169-es számú beszámolóját, valamint a helyi tanács szakbizottságainak 

2021.03.30/2545-ös számú jóváhagyó jelentéseit,  

- Az Európai Szociális Alapból, a 2014-2020 Humán Erőforrás Szociális Operatív Programon 

keresztül finanszírozott Szociális ellátórendszer fejlesztése valamint a szegénység és társadalmi 

kirekesztettség felszámolása elnevezésű terv gyakorlatba ültetéséről, kódszám SMIS 126924, a társadalmi 

beilleszkedési és a szegénység elleni küzdelem 4-es főtengelyének 4.5, 4.6, 4.10 - es célkitűzéseit,  

- 2011. évi 292-es, utólag módosított és kiegészített szociális ellátási törvény 112- es cikkelyének 

(3). bekezdése j) betűjében előírtakat,  

- 2015-2020 között a társadalmi beilleszkedés és a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó 

országos stratégia valamint a 2015-2020-ra vonatkozó stratégiai akcióterv jóváhagyására vonatkozó 2015. 

évi 383-as Kormányhatározat előírásait,  

- a szociális ellátási közszolgálatok szervezési és működési keretszabályzatának valamint irányadó 

személyzeti felépítésének jóváhagyására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2017. évi 797-es 

Kormányhatározat előírásait, 

- a 2003. évi 52-es, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó törvény 7. cikkelye 

(13) bekezdésének előírásait, 

 

Figyelembe véve a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú Sürgősségi 

Kormányrendelet 129. cikkelye (1). bekezdésének, (2). bekezdésének d) betűje előírásait, összefüggésben 

a (7). bekezdés b) betűje előírásaival, a 139. cikkely (1) bekezdése és a (3) bekezdése f) betűjének 

előírásaival, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése a) betűjének előírásait, 

 

ELHATÁROZZA 

1.cikkely. Jóváhagyják Az Európai Szociális Alapból, a 2014-2020 Humán Erőforrás Szociális Operatív 

Programon (a társadalmi beilleszkedési és a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó 4-es főtengely 4.5, 

4.6, 4.10 -es célkitűzések) keresztül finanszírozott Szociális ellátórendszer fejlesztése valamint a 

szegénység és társadalmi kirekesztettség felszámolása elnevezésű terv gyakorlatba ültetését, kódszám 

SMIS 126924. 

2.cikkely. Jóváhagyják a Munkaügyi és Szociális Minisztérium, az Országos Szociális Felügyeleti és 

Kifizetési Ügynökség valamint Nagyernye közigazgatási egység (Maros megye) közötti együttműködési 

egyezményt, és felhatalmazzák Jánosi Ferencet, Nagyernye község polgármesterét hogy aláírja a 

mellékelt együttműködési egyezményt, amely a jelen határozat részét képezi.  
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3.cikkely. A Szociális ellátórendszer fejlesztése valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség 

felszámolása elnevezésű terv, kódszám SMIS 126924 gyakorlatba ültetése során esetlegesen felmerülő 

költségeket Nagyernye község költségvetéséből fedezik.  

4.cikkely. Jóváhagyják, hogy Nagyernye közigazgatási egység (Maros megye), a majdan érvényben levő 

törvénykezés értelmében megtegye a szükséges lépéseket a szociális szolgáltatások fenntarthatósága 

érdekében a projekt lezárulása utáni legkevesebb 3 éven át.  

5.cikkely. Felhatalmazzák Jánosi Ferencet, Nagyernye község polgármesterét hogy aláírja a Szociális 

ellátórendszer fejlesztése valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség felszámolása, kódszám 

SMIS 126924 elnevezésű tervvel kapcsolatos összes iratot. 

6.cikkely. Jelen határozatot a Nagyernye község székhelyén történő kifüggesztésével és Nagyernye 

község weboldalán való megjelentetésével hozzák a lakosság tudomására.  

7.cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, Nagyernye község polgármesterével 

valamint a Munkaügyi és Szociális Minisztériummal.  
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Jelen határozatot a jelen levő 13 tanácsos közül 13-an fogadták el, azaz 13-an szavaztak mellette, 

ellenszavazat és tartózkodás nem volt. A hivatalban levő tanácsosok száma 14. 

 


