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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. április 27.-i 

67. számú HATÁROZAT 

A 2017. évre, a Maros megyei szociális szolgáltatások tevékenységi tervének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 8358/25.04.2017. sz. Indokolását, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 15.758/18.04.2017. sz. átiratát, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a szociális támogatásra vonatkozó 292/2011. sz. Törvény 112. cikkely (3) 

bekezdésének „b” betűjének és 118. cikkelyének előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. 

évi 215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „d” betűjének és az (5) bekezdés „a” 

betűjének 2. pontjának és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 2017. évre, a Maros megyei szociális szolgáltatások tevékenységi tervét, a 

jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely A szociális szolgáltatások leszerződtetésének, specifikus tevékenységeinek a 

megszervezését és lebonyolítását a Maros Megyei Tanács szakapparátusa fogja elvégezni, az annak 

érdekében lebonyolított eljárás szerint odaítélt szerződéseket pedig, a Maros Megyei  Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogja megkötni. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei  Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal és a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

HELYI KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

 8358/25.04.2017 sz. 

VI B/6 akta 

 

INDOKOLÁS 

A 2017. évre, a Maros megyei szociális szolgáltatások tevékenységi tervének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezethez 

A szociális támogatási 292/2011. sz. Törvény 112. cikkely (3) bekezdés „b” betűjének, 113. cikkely 

(2) bekezdésének és 114. cikkely (1) bekezdés „a” betűjének előírásainak megfelelően, a szociális 

szolgáltatások megszervezésének, igazgatásának és kiutalásának terén, a helyi közigazgatási 

hatóságok, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság révén kidolgozza, a köz és 

privát szolgáltatókkal, a szakmai egyesületekkel és a kedvezményezettek reprezentatív 

szervezeteivel való konzultálás következtében, a megyei tanács költségvetéséből igazgatott és 

finanszírozott szociális szolgáltatások éves tevékenységi tervét, amely magába foglal részletes 

adatokat a kedvezményezettek számára és kategóriájára, a létező szociális szolgáltatásokra, a 

létrehozásra javasolt szociális szolgáltatásokra, a közalapokból való szolgáltatások, szerződtetési 

programjára, a megbecsült költségvetésre és finanszírozási forrásokra vonatkozóan. 

2017. április 6 – április 10 periódusban, a Tevékenységi tervet konzultálásra bocsájtották a megye 

köz és privát szolgáltatói, a szakmai egyesületei és a kedvezményezettek reprezentatív szervezetei 

számára, akik elküldték a megfigyeléseiket és a módosítási és kiegészítési javaslataikat. 

Az éves tevékenységi tervet a szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájában előirányzott 

intézkedéseknek és tevékenységeknek megfelelően dolgozzák ki. A 2014-2020-as időszakra, a 

gyermekek és a fogyatékkal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt személyek jogainak védelmére és 

érvényre juttatására vonatkozó, Maros megyei Szociális Szolgáltatások Fejlesztésének stratégiáját, a 

Maros Megyei Tanács 142/2014. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

Figyelembe véve, hogy a 292/2011. sz. Törvény 118. cikkely (4) bekezdése szerint, a megyei tanács 

által irányított és/vagy finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi 

terveket, mielőtt javasolják jóváhagyásra megyei tanács határozattal, meg küldik konzultálásra a 

területi társadalmi integrációs bizottságoknak. A 2017. évre, a Maros megyei szociális 

szolgáltatások tevékenységi terve, a Maros Megye Társadalmi Integrációs Bizottsága által volt 

véleményezve, a 2017.04.20.-án összeült gyűlésen folytatott megvitatás alkalmával. 

A bemutatottakkal szemben, javasoljuk a Maros Megyei Tanácsnak a 2017. évre, a Maros megyei 

szociális szolgáltatások tevékenységi tervének a jóváhagyását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş

Készítette: Carmen Orăşan – tanácsadó 

Ellenőrizte: Delia Belean – szolgálatvezető 

2pld. 
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