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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. augusztus 27.-i 

143. számú HATÁROZAT 

A Mezőcsávás-i Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központoknak a létrehozására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22325/20.08.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Mezőcsávás-i Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központoknak a létrehozásáról, a Humánerőforrás 

Szolgálat 22455/21.08.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 22496/21.08.2020. sz. 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,  

A fogyatékos személyek jogainak a védelmére és népszerűsítésére vonatkozó 448/2006. sz. 

Törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 69/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet II. 

cikkely előírásait alkalmazva, 

Tekintettel, a Fogyatékos, Gyermek és Felnőtt Személyek Jogainak az Országos Hatóságnak a 

15321/DDPD/LH/14.07.2020. sz., 15233/DDPD/SLA/LH/14.07.2020. sz. és 

15235/DDPD/SLA/LH/14.07.2020. sz. véleményezéseire, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, alátámasztva az (2) bekezdés „b” 

és „c” betűvel és az (1) bekezdés ”d” betű, megerősítve az (5) bekezdés ”b” betűvel, valamint a 182. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Létrehozzák, a Mezőcsávás 43 sz. alatti Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központot 

(CabR Mezőcsávás 43 sz.), a Mezőcsávás 43 sz. alatti Ideggyógyászati Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központnak az újraszervezésével, mint jogi személyiséggel rendelkező szociális 

szolgálatot, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében, 9 helyes 

kapacitással, Maros megye, Mezőcsávás 43 sz. alatti székhellyel. 

2. cikkely Létrehozzák, a Mezőcsávás 185 sz. alatti Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központot 

(CabR Mezőcsávás 185 sz.), a Mezőcsávás 185 sz. alatti Ideggyógyászati Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központnak az újraszervezésével, mint jogi személyiséggel rendelkező szociális 

szolgálatot, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében, 10 helyes 

kapacitással, Maros megye, Mezőcsávás 185 sz. alatti székhellyel. 

3. cikkely Létrehozzák, a Mezőcsávás 215 sz. alatti Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központot 

(CabR Mezőcsávás 215 sz.), a Mezőcsávás 215 sz. alatti Ideggyógyászati Rekuperációs és 

Rehabilitációs Központnak az újraszervezésével, mint jogi személyiséggel rendelkező szociális 

szolgálatot, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében, 9 helyes 

kapacitással, Maros megye, Mezőcsávás 215 sz. alatti székhellyel. 

Lazăr Ana asszony, a Szászrégen-i Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központ igazgatója, 

teljesíteni fogja az összes adminisztratív okiratot és eljárást, a jelen határozat 1. sz. cikkelye szerint, 
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újraszervezéssel létrehozott intézmény adóügyi beiktatásának az érdekébe, valamint az 

intézménynek az alkalmazottainak az újra sorolására vonatkozóan, 30 napos határidőn belül, a jelen 

határozatnak az érvénybe lépésétől. 

4. cikkely A jelen határozat 1-3 cikkelyei szerint létrehozott készségfejlesztő és rehabilitációs 

központok, a Mezőcsávás-i Menedzsment Egység keretében működnek. 

Bármely, a jelen határozattól eltérő rendelkezésnek megszűnik az alkalmazhatósága. 

5. cikkely Jóváhagyja, a Mezőcsávás-i Menedzsment Egység keretében működő készségfejlesztő és 

rehabilitációs központok Szervezeti felépítését, Tisztségjegyzékét és a Szervezési és működési 

szabályzatát, a jelen határozat szerves részét képező 1-3 sz. mellékletek szerint. 

6. cikkely Jakab Gabriela Lucreția asszony, a Mezőcsávás-i Menedzsment Egység igazgatója, 

teljesíteni fogja az összes adminisztratív okiratot és eljárást, az intézménynek az adóügyi 

beiktatásának érdekébe, a jelen határozat 1-3 cikkelye szerint, létrehozott új szolgálatokkal 

megegyezően, valamint az intézménynek az alkalmazottainak az újra sorolására vonatkozóan, 30 

napos határidőn belül, a jelen határozatnak az érvénybe lépésétől. 

7. cikkely Bármely, a jelen határozattól eltérő rendelkezésnek megszűnik az alkalmazhatósága. 

8. cikkely Jelen határozat 2020. szeptember 1.-vel lépik érvénybe és közlik, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Mezőcsávás-i Menedzsment Egység részére, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

22325/20.08.2020. sz. 31452/11.08.2020. sz.

 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Mezőcsávás-i Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központoknak a létrehozására vonatkozóan  

 

A fogyatékos személyek jogainak a védelmére és népszerűsítésére vonatkozó 448/2006. sz. 

Törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 69/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet II. 

cikkely (1) bekezdés rendelkezései szerint, „[…] a közérdekű vagy magán bentlakásos központokat 

a Fogyatékos Személyek Országos Hatóságának a véleményezésével átszervezik, figyelembe véve a 

haszonélvezők egyéni szükségleteiket, az érvényben levő minőségi jellegzetes szabványokkal 

összekötve”. 

Az előbb említett jogi előírások végrehajtásának az érdekébe, az ANDP Elnökének a 877/2018. sz. 

Döntésével jóváhagyták, a Fogyatékos felnőtt személyek bentlakásos központjainak az átszervezési 

metodológiáját. 

A Mezőcsávás 43. sz., 185. sz. és 215. sz. alatti Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs 

Központoknak az átszervezéséhez, a fennebb említett jogi szabályozások értelmében, a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérte az újraszervezési terveknek a 

véleményezését az ANDPDCA részéről. 

A 2020.07.14.-i 15321/DDPD/LH sz., 2020.07.14.-i 15233/DDPD/SLA/LH sz. és 2020.07.14.-i 

15235/DDPD/SLA/LH sz. alatt, a Fogyatékos, Gyermek és Felnőtt Személyek Jogainak az 

Országos Hatósága, véleményezte a következő Mezőcsávás-i Készségfejlesztő és Rehabilitációs 

Központoknak a létrehozását: 

 Mezőcsávás 43. sz. alatti Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központ a Mezőcsávás 43. 

sz. alatti Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központoknak az átszervezésével, 

jogi személyiség nélküli szociális támogatási intézmény, 9 helyes kapacitással, Maros 

megye Mezőcsávás 43. sz. alatti székhellyel, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében működő, Mezőcsávás-i Menedzsment Egység 

összetevőjeként; 

 Mezőcsávás 185. sz. alatti Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központ a Mezőcsávás 185. 

sz. alatti Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központoknak az átszervezésével, 

jogi személyiség nélküli szociális támogatási intézmény, 10 helyes kapacitással, Maros 

megye Mezőcsávás 185. sz. alatti székhellyel, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében működő, Mezőcsávás-i Menedzsment Egység 

összetevőjeként; 
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 Mezőcsávás 215. sz. alatti Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központ a Mezőcsávás 215. 

sz. alatti Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központoknak az átszervezésével, 

jogi személyiség nélküli szociális támogatási intézmény, 10 helyes kapacitással, Maros 

megye Mezőcsávás 215. sz. alatti székhellyel, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében működő, Mezőcsávás-i Menedzsment Egység 

összetevőjeként; 

A három központ a Mezőcsávás-i Menedzsment Egység keretében működnek, egység amely jogi 

személyiséggel rendelkező szerv, amely a Szervezési és működési szabályzat, a tisztségjegyzék és a 

szervezési felépítés szerint egy igazgató fogja vezetni. 

A Mezőcsávás-i Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központok – Szociális szolgálatok, bentlakásos 

szociális szolgálatok, amelyek bentlakásos típusú szociális szolgálatok, amelyek többségébe 

készségfejlesztő és rehabilitációs tevékenységek összességét foglalják magukba, a fogyatékos 

felnőtt személyek jellegzetes egyéni szükségleteire válaszolva, a személyes potenciál fejlesztésének 

az érdekébe. 

A központok Szervezési és működési szabályzatait, az utólag módosított és kiegészített, a szociális 

közszolgálatok és a személyzeti tájékoztató szerv szervezési és működési keret-szabályzatainak a 

jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat, a Szociális szolgálatok jegyzékének, a 

szociális szolgálatok szervezési és működési keret-szabályzatainak a jóváhagyására vonatkozó 

867/2015. sz. Kormányhatározat és a fogyatékos felnőtt személyek részére biztosított szociális 

szolgáltatások kötelező jellegzetes minimális minőségi szabványok jóváhagyására vonatkozó 

82/2019. sz. Munkaügyi és társadalmi egyenlőség miniszteri rendelet előírásai alapján dolgoztak ki. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra, az átszervezés útján történő, a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítéséhez tartozó, Mezőcsávás-i 

Menedzsment Egység összetételében, mint jogi személyiség nélkül működő, a Mezőcsávás-i 

Rehabilitációs és Készségfejlesztő Központoknak – CabR Mezőcsávás 43 sz., CabR Mezőcsávás 

185 sz. és CabR Mezőcsávás 215 sz., szociális szolgálatoknak a létrehozására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN
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