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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2020. augusztus 27.-i 

145. számú HATÁROZAT 

A Maros megyében, a fogyatékossággal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt személyek és a 

gyermekek jogainak, a védelmének és előmozdításának terén, a szociális szolgáltatások, 2021-

2030-as időszakra szóló, fejlődési tervének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22318/21.08.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Közigazgatási és kancellária szolgálat szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését,  

Tekintettel, az Igazgatótanács 5/07.08.2020. sz. Határozatára és a Maros megyei szociális 

integrálódási bizottságnak a 111.110/20.08.2020. sz. Véleményezésére, 

- Az utólag módosított és kiegészített, a szociális támogatásra vonatkozó 292/2011. sz. 

Törvény 117. cikkely, 

- A szociális támogatási közszolgálatok és a személyzettájékoztató szervek szervezési és 

működési keretszabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. Kormányhatározat 

előírásai szerint, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés ”b” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megyében, a fogyatékossággal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt 

személyek és a gyermekek jogainak, a védelmének és előmozdításának terén, a szociális 

szolgáltatások, 2021-2030-as időszakra szóló, fejlődési stratégiáját, a jelen határozat szerves részét 

képező melléklet szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és 

a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának, 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 

 

22318/20.08.2020. sz. 31623/11.08.2020. sz.

 

   

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyében, a fogyatékossággal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt személyek és a 

gyermekek jogainak, a védelmének és előmozdításának terén, a szociális szolgáltatások, 2021-

2030-as időszakra szóló, fejlődési tervének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez  

 

A szociális támogatásra vonatkozó 292/2011. sz. Törvény 117. cikkely (1), (2) és (3) bekezdések 

előírásainak megfelelően, 

”(1) A megyei szociális szolgálatok fejlődésének a stratégiáit (…) középtávra dolgozzák ki, azaz 5 

éves időszakra, valamint hosszútávra, azaz 10 évre és tartalmazzák a területre vonatkozó 

intézkedéseket és tevékenységeket, azoknak az időbeosztásait és a megbecsült költségvetést. 

(2) Az (1) bekezdés által előírt szociális szolgálatok fejlődésének a stratégiáit megvitatják és 

véleményezik a Szociális integráció megyei bizottságai (…), mielőtt jóváhagynák tanács 

határozattal (…). 

(3) A Szociális integráció megyei bizottságai (…) a prefektusi intézmény szintjén hozzák létre és a 

Kormány határozattal jóváhagyott Romániai szociális integráció népszerűsítési országos 

mechanizmus keretében működnek”. 

Megjegyezzük a tényt, hogy a mi intézményünk kidolgozta a Maros megyében, a fogyatékossággal 

élő vagy szükséget szenvedő felnőtt személyek és a gyermekek jogainak, a védelmének és 

előmozdításának terén, a szociális szolgáltatások, 2021-2030-as időszakra szóló, fejlődési tervet, 

amelyet véleményezett az Igazgatói tanács a _____/____08.2020. sz Határozattal, valamint a 

_____/____08.2020. sz. alatt iktatott okirattal, a Maros Megyei Prefektusi Hivatala szintjén működő 

Maros megyei Szociális integráció bizottsága is. 

A stratégiának az általános célkitűzése, a szociális intézkedéseknek és tevékenységeknek a 

folytatása, a gazdasági, fizikai, pszichikai és szociális természetű okok miatt kialakult, szükség 

helyzetben levő minden egyes személynek/közösségnek, a jogainak a garantálásának az érdekébe, 

hogy megfelelő és nem diszkriminatív szociális szolgáltatásokba részesülhessenek. 

A Stratégia kivitelezésével, biztosítani fogják a gyermekek és a társadalmi kirekesztés veszélyének 

kitett felnőtt személyek életminőségének a növekedését Maros megyében, követve, hogy ezeknek a 

kategóriáknak szóló minden egyes szolgáltatás, bármely területre vonatkoznak, betartsák a 

jogszabályok által előírt minimális szabványokat, amelyeket rendszeresen ellenőrizzenek egy 

kompetens, koherens és egységes rendszerben. 
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A Maros Megyei Tanács 63/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezési és Működési Szabályzatának a 23-24. cikkely előírásai 

szerint, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatója, aláveti a 

Maros Megyei Tanácsnak a jóváhagyásnak, Holtmaros-i Ápoló- és Gondozóközpont átszervezési 

tervét, központ, amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetének 

része. 

Figyelembe véve, a szociális támogatási közszolgálatok és a személyzettájékoztató szervek 

szervezési és működési keretszabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 797/2017. sz. 

Kormányhatározat 1. melléklet 2. cikkely (a) betű előírásait, amelyek kijelentik, hogy a 

Főigazgatóság, ”teljesíti a stratéga tisztséget is, amellyel biztosítja a szociális szolgáltatások 

fejlődésének a stratégiájának és éves tervének a kidolgozását, amelyet jóváhagyásra alávet a 

megyei tanácsnak”, 

Alávetjük jóváhagyásra, a Maros megyében, a fogyatékossággal élő vagy szükséget szenvedő 

felnőtt személyek és a gyermekek jogainak, a védelmének és előmozdításának terén, a szociális 

szolgáltatások, 2021-2030-as időszakra szóló, fejlődési tervének a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VEZÉRIGAZGATÓ 

MIKLEA HAJNAL KATALIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: C.J.Fărcaș Nicoleta 
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