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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. július 27.-i 

113. számú HATÁROZAT 

A fogyatékos gyermekeknek a rokkantsági fokba való besorolásának az érdekébe, a speciális 

oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekeknek iskolai és szakmai irányításának, valamint a 

fogyatékos és/vagy speciális oktatási szükségletű gyermekeknek a képesítésének és 

rehabilitációjának érdekébe való integrált értékelésre és beavatkozásra vonatkozó, a Maros Megyei 

Tanács, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Maros Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti Együttműködési 

Protokoll megkötésének a jóváhagyásáról  

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának a fogyatékos 

gyermekeknek a rokkantsági fokba való besorolásának az érdekébe, a speciális oktatási 

szükségletekkel rendelkező gyermekeknek iskolai és szakmai irányításának, valamint a fogyatékos 

és/vagy speciális oktatási szükségletű gyermekeknek a képesítésének és rehabilitációjának érdekébe 

való integrált értékelésre és beavatkozásra vonatkozó, a Maros Megyei Tanács, Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság és a 

Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti Együttműködési Protokoll megkötésének a jóváhagyásáról 

szóló 30561/17.07.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Szociális és gyermekvédelmi 

Főigazgatóság hatáskörére és Szervezési és működési keret – szabályzatára vonatkozó 1434/2004. 

sz. Kormányhatározatnak, 

- A fogyatékos gyermekeknek a rokkantsági fokba való besorolásának az érdekébe, a speciális 

oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekeknek iskolai és szakmai irányításának, valamint a 

fogyatékos és/vagy speciális oktatási szükségletű gyermekeknek a képesítésének és 

rehabilitációjának érdekébe való integrált értékelésre és beavatkozásra vonatkozó 

1985/1305/5805/2016. sz. Rendelet 99. cikkely (1) és (2) bekezdések, előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) betűjének, az (5) bekezdés a) betűjének 

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

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság és a Maros Megyei Tanfelügyelőség 

közötti Együttműködési Protokoll megkötését, az 1. sz. Melléklet szerint, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozat előírásainak a végrehajtását a Maros Megyei Tanács Elnökét, a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, a Maros Megyei Közegészségügyi 

Igazgatóságot, valamint a Maros Megyei Tanfelügyelőséget bízzák meg.  

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

 

30561/17.07.2017. sz. 

INDOKOLÁS 

A fogyatékos gyermekeknek a rokkantsági fokba való besorolásának az érdekébe, a speciális 

oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekeknek iskolai és szakmai irányításának, valamint a 

fogyatékos és/vagy speciális oktatási szükségletű gyermekeknek a képesítésének és 

rehabilitációjának érdekébe való integrált értékelésre és beavatkozásra vonatkozó, a Maros Megyei 

Tanács, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Maros Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti Együttműködési 

Protokoll megkötésének jóváhagyásáról szóló Határozattervezethez 

 

A fogyatékos gyermekeknek a rokkantsági fokba való besorolásának az érdekébe, a speciális 

oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekeknek iskolai és szakmai irányításának, valamint a 

fogyatékos és/vagy speciális oktatási szükségletű gyermekeknek a képesítésének és 

rehabilitációjának érdekébe való integrált értékelésre és beavatkozásra vonatkozó 

1985/1305/5805/2016. sz. Rendelet 99. cikkely (1) és (2) bekezdések értelmében, 

“99. cikkely (1) A megyei/kerületi helyi tanácsok, DSP és ISJ/ISMB végre fogják hajtani a jelen 

határozat előírásait. 

(2) A megyei/kerületi helyi tanácsok, DSP és ISJ/ISMB egy együttműködési protokollt kötnek a jelen 

rendelet alkalmazásának az érdekébe a jelen határozat érvénybe lépésétől 6 hónapon belül.” 

Megjegyezzük a tényt, hogy figyelembe véve az 1985/1305/5805/2016. sz. Rendeletet, a fogyatékos 

gyermekek és/vagy speciális oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekek jógainak a 

betartásának érdekébe, az összes beavatott intézmény, a saját szakembereik révén, kötelesek 

betartani a jelen Rendelet által, a rájuk háruló előírásokat. 

Megállapítjuk a tényt, hogy a Rendelet, valamint a protokoll célja az, hogy biztosítsa az egységes 

koncepciós és működési keretet a fogyatékos és/vagy speciális oktatási szükségletekkel rendelkező 

gyermekek minősítéséért, és az integrált beavatkozást, ezeknek a gyermekeknek az oktatáshoz való 

joguknak, az esélyegyenlőségüknek a biztosításának érdekébe, valamint a képesítésüknek és 

rehabilitációjuknak érdekébe, belefoglalva az intézmények közötti együttműködést és az eset 

irányítást. 

A Rendelet rendelkezései, illetve a Protokollt a fogyatékos és/vagy a speciális oktatási 

szükségletekkel rendelkező gyermekekre alkalmazzák, anélkül, hogy megkülönböztetnék őket a 

hollétük alapján: a családban, a speciális oktatási intézmények bentlakásaiban, speciális támogatási 

rendszerben vagy más helyzetekben, mint oktatási központokban, egészségügyi egységekben stb. 

A jelen okirathoz mellékelt Protokoll modell, betartja az 1985/1305/8505/2016. sz. Rendelet jogi 

előírásait, a tartalmába be van vezetve minden intézménynek a kötelessége külön-külön – Maros 

Megyei Tanács, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Maros Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság, Maros Megyei Tanfelügyelőség. 
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Hasonlóan, a Protokoll modelljét külön minden intézménynek a tudomására hozták, az aláíró 

felekre háruló más záradékkal való módosításának és/vagy kiegészítésének érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra A fogyatékos gyermekeknek a 

rokkantsági fokba való besorolásának az érdekébe, a speciális oktatási szükségletekkel rendelkező 

gyermekeknek iskolai és szakmai irányításának, valamint a fogyatékos és/vagy speciális oktatási 

szükségletű gyermekeknek a képesítésének és rehabilitációjának érdekébe való integrált értékelésre 

és beavatkozásra vonatkozó, a Maros Megyei Tanács, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság és a Maros Megyei Tanfelügyelőség 

közötti Együttműködési Protokoll megkötésének jóváhagyásáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

IDEIGLENES VEZÉRIGAZGATÓ, 

STEKBAUER Andrea Melinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dan Ioana – Jogügyi Szolgálat vezető 
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